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Apresentação
Cerca de 25% da população brasileira vive na zona costeira e para isso, o conhecimento
deste território é imprescindível para os gestores públicos e sociedade frente às mudanças do clima
e amortecimento dos eventos extremos que a costa vem sofrendo.
Com o intuito de divulgar o conhecimento dessa parte do território tão complexa e rica, o
Projeto Sistema de Modelagem Costeira - SMC-Brasil, fruto de acordo entre os governos Espanhol
e Brasileiro, gerou um conjunto de 05 documentos temáticos que tratam de conceitos relacionados
à inundação costeira, bem como das metodologias de cálculo e análise desse processo na costa
brasileira, e 08 Manuais Técnicos para apoiar a instrumentalização dos gestores costeiros e promover
a adequada transferência de conhecimento desejada no Projeto SMC-Brasil.
Esses 13 (treze) documentos estão com orientações e instruções para proposição de projeto
de proteção da linha de costa e informações relevantes que podem orientar e apoiar os instrumentos
de ordenamento territorial previstos no Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro.
Dessa forma, essas publicações que têm por objetivo principal prover o acesso a ferramentas
que permitam melhorar e qualificar a tomada de decisão por parte de gestores e administradores
das três esferas de governo na gestão da linha de costa, auxiliando nos processos de autorização e
permissão de uso de bens e imóveis da União, licenciamento, zoneamento.
Além disso, esses documentos permitirão avaliar os problemas de impacto ambiental
associados a obras e intervenções costeiras, delimitação de zonas de domínio público e privado ao
longo do litoral, favorecendo à recuperação espaços públicos já ocupados, e proteção às populações
assentadas em áreas com risco de inundações.
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CAPÍTULO 1: INTRODUÇÃO

1. Introdução
1.1. Marco do Documento
A Zona Costeira brasileira é uma região de alta densidade populacional para a qual convergem
grande parte dos investimentos, infraestruturas e fluxos econômicos preponderantes no país. A
vulnerabilidade natural da zona costeira é relevante ao bem-estar da população e ao crescimento
econômico do país, onde impactos se potencializam frente aos efeitos das mudanças do clima.
O Projeto Orla estabeleceu uma faixa de gestão da zona costeira com a finalidade de
identificar uma possível linha de segurança da costa, abrangendo as áreas de grande dinamismo
geomorfológico (com tendências de transgressão ou regressão marinhas), cobrindo espaços de
desequilíbrio em termos de processos morfogenéticos e hidrodinâmicos.
Cerca de 40% da costa brasileira tem problema de erosão, sendo os seus efeitos mais
significativos nas regiões urbanizadas (MMA, 2006). Embora a urbanização em si não provoque
erosão, as edificações e construções dentro da faixa de resposta da dinâmica da praia às tempestades
tendem a ser retomadas pelo mar, se tratando, portanto, de ocupações em áreas de risco a erosão e
inundação (MMA, 2006).
Quando se trata de obras de engenharia costeira e sua interação com os instrumentos de
gestão ambiental é importante considerar que as intervenções costeiras devem sempre ser avaliadas
sob a ótica da unidade fisiográfica em que se inserem. Obras isoladas em áreas costeiras devem
ser evitadas, sendo necessário favorecer as ações conjuntas em unidades fisiográficas definidas, em
planos e projetos envolvendo União, estados e municípios, a exemplo do próprio Projeto Orla.
Em 2000, no I Simpósio Brasileiro sobre Praias Arenosas, bem como em 2008, no I
Simpósio Nacional sobre Erosão Costeira, que reuniu academia e gestores, foi identificado como
desafio vencer a falta de conhecimento sobre os processos litorâneos, que moldam a costa brasileira
(ondas, marés, batimetria, ventos, entre outros), que permitisse uma melhor caracterização de
fenômenos ou tendências erosivas ao longo do litoral. Também foi apontada a necessidade urgente
de formar profissionais especializados em processos litorâneos e em obras e intervenções na costa,
na perspectiva de qualificar os projetos de intervenção, melhorando o processo de tomada de decisão
e assegurando a proteção da linha de costa.
No evento foi apresentada a experiência da Espanha nas ações de gestão costeira para
proteção da linha de costa, estruturadas a partir de um programa contínuo de formação e na
instrumentalização para tomada de decisão (MMA, 2013). Na Espanha, o “Modelo de Ajuda para a
Gestão do Litoral” inclui o “Sistema de Modelado Costero” (SMC), composto por um conjunto de
ferramentas que permite o estudo, desenho e elaboração de alternativas para projetos de engenharia
costeira.
O processo de avaliação e implementação de obras de recuperação da linha de costa
espanhola utilizando o SMC acumula uma experiência de mais de 15 anos, a partir da parceria entre
o governo espanhol e o Instituto Hidráulico da Universidade da Cantabria (IH Cantabria). O programa
de gestão envolve a produção de conhecimento para tomada de decisão, considerando a dinâmica
natural, a gestão da costa e a gestão urbana. Esse processo envolveu a reapropriação de áreas de
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domínio público e indenização a particulares. A iniciativa foi uma resposta ao acelerado processo de
urbanização experimentado pela Espanha nos anos 70, que fundamentou a Lei da Costa em 1988.
A estratégia foi a de atuar na gestão de conflitos no litoral, de forma a garantir a defesa da costa,
habitats de fauna e flora e a ocupação humana. Além de atender às demandas de resoluções e
diretivas da União Européia, a exemplo da gestão costeira integrada e, posteriormente, a de avaliação
de risco à inundação.
Motivados por essa experiência, em 2010, os governos brasileiro e espanhol estabeleceram
o Acordo de Cooperação Técnica, Científica e Tecnológica para executar o Projeto “Transferência
de Metodologias e Ferramentas de Apoio à Gestão da Costa Brasileira” entre a Agência Brasileira
de Cooperação (ABC) e a Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento
(AECID), com a participação do Ministério do Meio Ambiente através da Secretaria de Extrativismo
e Desenvolvimento Rural Sustentável (MMA/SEDR), da Secretaria do Patrimônio da União e do
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (SPU/MP), da Universidade Federal de Santa
Catarina (UFSC), da Universidade de São Paulo (USP), da Universidade da Cantabria (UC-IH Cantabria/
Espanha) e do Instituto Ambiental Brasil Sustentável (IABS). O objetivo era contribuir para a melhoria
da gestão de implementação de obras costeias no Brasil, a partir de insumos que incentivassem o
entendimento e a proposição de soluções a problemas de erosão costeira e seus impactos ambientais,
promovendo a recuperação da funcionalidade dos espaços públicos já ocupados e protegendo as
populações em áreas de risco.
O projeto, denominado SMC - Brasil, gerou um conjunto de publicações para apoiar estudos
de processos costeiros e quantificar as variações que sofre o litoral como consequência de eventos
naturais ou de atuações humanas na costa. O material é voltado para os gestores costeiros e
academia, apresentando os referenciais teóricos para entendimento da dinâmica costeira e construção
de cenários da linha de praia. Essas informações são importantes para o planejamento e qualificação
da tomada de decisão da orla marítima. O conjunto de documentos é composto por:
i. Estudo “Uma proposta de abordagem para o estabelecimento de regime probabilístico de
área de inundação costeira do Brasil” que tem como objetivo disponibilizar informações
sobre a faixa de inundação e nível do mar ao longo de toda a costa brasileira.
ii. Documentos Temáticos com objetivo de apresentar e detalhar metodologias de projeto
para diversas atuações na costa, incluindo as metodologias para o pré-tratamento dos
dados de dinâmicas marinhas (ondas e níveis do mar).
iii. Manuais de Modelos Numéricos usados na ferramenta SMC-Brasil com objetivo de
disponibilizar a base de dados das cartas batimétricas e dinâmicas marítimas (ondas e
nível do mar) ao longo da costa brasileira; e oferecer um pacote de programas numéricos
que permita a correta utilização da metodologia proposta nos Documentos Temáticos.
Os conteúdos apresentados no conjunto de documentos sintetizam a transferência de
conhecimento da experiência espanhola que são de grande valia para o debate e o desenvolvimento
de ações costeiras no Brasil relacionado à dinâmica da praia. Ressalta-se que os documentos estão
centrados em praias de sedimento inconsolidado (areia, cascalho) localizadas em zonas abertas, nas
quais a ondulação é a dinâmica predominante. Por isso, é importante compreender que existem
limitações nos dados adquiridos e nos resultados alcançados, já que foram assumidas algumas
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simplificações metodológicas. Para que o usuário utilize corretamente as informações contidas nesses
documentos, em especial no presente documento, deve-se levar em consideração as limitações
apresentadas na seção 1.2 deste capítulo.
O Projeto SMC–Brasil
O Projeto SMC – Brasil tem como componentes fundamentais a formação de pessoal e
a instrumentalização de gestores públicos em técnicas de proteção e gestão do litoral que facilite
a tomada de decisões. A proposta é apresentar subsídios que possam apoiar a construção de um
modelo que auxilie na dinamização e qualificação de procedimentos de licenciamento ambiental e de
planejamento territorial, avaliando os impactos de obras na zona costeira (Figura 1).
Perguntas

Papel social da
universidade

Qual a experiência hoje do Brasil?
Onde queremos chegar?
Transferência de conhecimento da Espanha
(experiência de implantação de
infraestrutura costeira)

Política

Política Nacional Implantação
em Obras Costeiras
Política Nacional
de Mudanças do
Clima

Formação
Capacitação

• Graduação
• Pós-graduação
• Extensão

Gestão de intervenção
(Aplicação de
parâmetro)
Política

SMC

Experiência no Brasil
T
é
c
n
i
c
o

Aumento de capacidade
Aumento da qualidade
de uso e intervenção

Figura 1: Fluxograma esquemático do Projeto SMC - Brasil.

A ferramenta computacional SMC - Brasil combina metodologias de trabalho, bases de
dados de cartas náuticas e modelos numéricos orientados para o estudo e/ou solução de problemas

18

na zona costeira. As metodologias permitem abordar o estudo de um problema de forma sistemática,
respondendo perguntas sobre dados de entrada, escalas de análise de processos, aplicação de
modelos, entre outros. As escalas espaço-temporais na linha de costa consideram aspectos como a
recuperação de praias, o clima de ondas na costa e a cota de inundação.
As ferramentas do SMC-Brasil podem ser divididas em duas:
(1) o SMC Tools que inclui uma base de dados de batimetria, ondas, nível do mar, transporte
de sedimentos, etc.; e duas ferramentas de processamento de dados integradas, uma para realizar a
análise estatística das variáveis ambientais, e outra ferramenta que permite realizar a transferência de
uma série de ondas a partir de profundidades indefinidas para pontos na costa;
(2) o Sistema de Modelagem Costeira (SMC) propriamente dito, que integra uma série de
modelos numéricos e permite dar um suporte prático à correta aplicação da metodologia de trabalho
proposta nos Documentos Temáticos.
A execução do Projeto SMC - Brasil trouxe aprendizados importantes para o Brasil,
colaborando na sensibilização e dimensionamento de problemas relevantes para ações de gestão
da orla marítima, que devem balizar a estratégia para construção de um modelo de atuação para
avaliação da proteção da linha de costa.
A primeira dificuldade esteve relacionada à falta de uma base de dados que permitisse
o compartilhamento de informações, com metadados adequados. A oportunidade de disponibilizar
uma base de dados via a ferramenta SMC – Brasil representa um incremento para o Brasil, enquanto
se atua em ações mais estruturantes tanto para a disponibilização de dados, como na validação de
modelagens que possam cobrir as lacunas de informações.
A base de dados de ondas e de nível de marés (maré astronômica e meteorológica) para a
costa brasileira, que pode ser acessada via SMC Tools, foi obtida por meio de técnica de reanálise.
Tendo como referência o ano de 2008, a série gerada representa o comportamento de ondas e marés
dos últimos sessenta anos, a cada hora, com malha de 1km próximo a costa.
A iniciativa do SMC – Brasil mobilizou academia e órgãos gestores, possibilitando levantar
a demanda de formação continuada de profissionais que irão atuar na gestão costeira. O acesso
à ferramenta SMC – Brasil despertou a necessidade de ações mais sinérgicas entre a pesquisa e
gestão, que possibilite aos estados costeiros, de forma cooperada com as universidades locais,
realizar análises e estudos da dinâmica costeira para orientações mais precisas e eficazes no que diz
respeito aos processos de licenciamento, zoneamento e planejamento territorial.
É importante deixar claro que o conjunto de produtos do Projeto SMC – Brasil não supre a
necessidade dos dados em escala local, na precisão adequada. Tratam-se, portanto, de insumos para
apoiar o Brasil na construção de um modelo de gestão brasileira para análise da proteção da linha
de costa, que promova a difusão da informação e a qualificação do processo de tomada de decisão.
Em resumo, para o uso adequado da ferramenta SMC – Brasil é necessário investir na
formação e capacitação de gestores, técnicos e pesquisadores no que se refere às técnicas de
proteção e manejo das costas brasileiras e em conhecimentos básicos sobre dinâmica costeira. É
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fundamental também que o país avance na estratégia de coleta e disponibilização de informações
básicas sobre oceanografia, fundamental para a melhor aplicação de modelos e simulações. Ainda,
reforça-se a necessidade de que este documento seja aplicado estritamente de acordo com seus
objetivos e limitações, descritas a seguir.

1.2. Limitações do Uso do Documento
Os resultados apresentados neste documento são de grande valia ao considerar o
desenvolvimento costeiro no Brasil. No entanto, é importante compreender que existem limitações
nos dados adquiridos e resultados alcançados uma vez que foram assumidas algumas simplificações
metodológicas. Para que o usuário utilize corretamente a informação contida no documento “Uma
proposta de abordagem para o estabelecimento de regime probabilístico de área de inundação costeira
do Brasil” deve-se levar em consideração as seguintes limitações:
- Especial atenção deve ser dada no caso de utilização dos resultados deste documento para
verificação da inundação nas áreas costeiras. Ao verificar a área inundada é necessária a utilização
de uma base única de elevação de terreno que contenha dados de batimetria e topografia. No Brasil,
embora a zona costeira tenha levantamento batimétrico, sob a responsabilidade da Diretoria de
Hidrografia e Navegação – DHN, e cartográfico, elaborado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística – IBGE e pela 5ª Divisão de Levantamento do Exército – V-DL, estes instrumentos não
possuem referências geodésicas comuns, nem horizontais, nem verticais, o que significa dizer que o
nível zero de uma base não coincide com o nível zero da outra. Essa diferença é relevante na análise
de variações do nível do mar.
- Apesar de haver uma longa série de dados de ondas (60 anos), esta foi simulada a partir de
dados de vento e da batimetria global, e não propriamente medida. Entretanto foi calibrada e validada
para águas profundas;
- Os dados utilizados, provenientes de reanálises globais, não apresentam grande resolução
local. Além disso, o modelo utilizado é relativamente simples desconsiderando processos de difração,
por exemplo, por promontórios e ilhas e perda de energia por fricção. Desta forma, a cota de inundação
gerada deve ser utilizada como uma primeira análise da inundação em cada zona. Em casos onde são
necessários dados mais específicos de determinada área em escala de detalhe, sugere-se a utilização
de um modelo local onde devem ser inseridos dados de batimetria de detalhe e forçantes locais;
- O modelo de propagação de ondas é baseado na lei de Snell de refração, a qual assume
uma batimetria reta e paralela na propagação de ondas com apenas dois trechos (variações de
profundidade principais em apenas dois pontos) sendo assim desconsideradas as demais variações
de fundo;
- As propagações são interrompidas quando a onda atinge a profundidade de 5m, não sendo
considerados efeitos de dissipação pela quebra ou quaisquer outros processos ocorridos além desta
profundidade;
- A diferença entre praias refletivas e dissipativas para o cálculo do runup foi realizada apenas
considerando a declividade da face da praia. Há também outros fatores importantes ao determinar o
estágio morfodinâmico de uma praia, como por exemplo, o tamanho de sedimento, no entanto, estes
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foram desconsiderados neste documento. Além disso, sabe-se que uma praia normalmente refletiva
pode assumir caráter dissipativo em casos de eventos extremos de inundação. Estes fatos também
devem ser considerados;
- A cota de inundação de uma praia é obtida a partir da hipótese de que a declividade da
mesma é homogênea e contínua. De maneira geral, isto não corresponde ao perfil de uma praia real
composto por berma, duna ou estrutura antrópica.

1.3. Estrutura do Documento
O presente documento temático foi dividido em cinco capítulos de forma a introduzir o
assunto da inundação costeira, abordar metodologias de análise, explicar a metodologia utilizada,
bem como os resultados obtidos da análise da cota de inundação ao longo do litoral brasileiro. O
conteúdo de cada capítulo é apresentado a seguir:
Capítulo 1: Apresenta o escopo do trabalho realizado, o objetivo e contexto em que foi
construído.
Capítulo 2: Apresenta a teoria, conceitos e métodos de estimativa e análise da cota de
inundação.
Capítulo 3: Descrição do litoral brasileiro de acordo com suas características físicas,
ambientais e de ocupação da costa. Variáveis como maré, ondas, erosão e inundação costeira são
abordadas e suas variações ao longo do litoral do país são apresentadas.
Capítulo 4: Neste capítulo descreve-se detalhadamente a metodologia utilizada na construção
do documento. Primeiramente, são descritas as bases de dados de reanálise de onda e nível utilizadas
nos cálculos da cota de inundação, as metodologias de geração, calibração e validação das mesmas.
A seguir, o passo a passo das análises de regime extremo e médio da cota de inundação.
Capítulo 5: No quinto capítulo são apresentados os resultados obtidos de forma separada
para cada zona do litoral do Brasil, bem como a forma correta de busca pelos mesmos no documento.
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CAPÍTULO 2: COTA DE
INUNDAÇÃO

2. Cota de Inundação
2.1. Introdução
Pela enorme disponibilidade de recursos, fácil acesso e oferta de melhor qualidade de vida, a
zona costeira é a área do globo em que a ocupação é mais intensa (STROHAECKER, 2008). O avanço
da urbanização coloca em risco a população que reside nas áreas litorâneas devido à dinâmica dos
processos que atuam na modificação das feições da costa e do relevo (KOMAR, 1976). As oscilações
do nível do mar são ocasionadas por interações astronômicas, oceanográficas e atmosféricas em
diferentes escalas de tempo e intensidade. Desta forma, a ação conjunta de forçantes como maré,
vento, pressão e ondulação pode induzir o aumento do nível do mar e impactar bruscamente a costa
adjacente (MMA, 2006). Neste contexto, a inundação costeira é um importante processo que pode
levar à erosão da costa, principalmente quando resulta de um evento atmosférico extremo.
Neste capítulo, serão apresentados os conceitos relacionados à cota de inundação, bem
como as metodologias de cálculo e análise de tal processo.

2.2. Inundação costeira
A inundação, de uma forma geral, pode ser definida como o excesso de carga de água,
comparada à capacidade de drenagem do ambiente (ISDR, 2002). O evento de inundação costeira
consiste, inicialmente, no nível médio do mar em determinado trecho da costa. A partir deste, as
marés astronômica (MA) e meteorológica (MM) causam a elevação da superfície do mar, seguidas
das ondulações que, ao chegarem à praia, percorrem parte da faixa de areia até determinada altura
(runup). O runup é composto pelo empilhamento de água na costa devido à quebra de ondas (wave
setup) e pelo espraiamento da onda na face da praia (Figura 2) (SHORT, 1999).

Espraiamento
wave setup
nível de maré medido
datum de referência

Figura 2: Processos de wave setup e espraiamento junto à praia. Fonte: Modificado de Ruggiero et al. (1997).

A soma de todos esses componentes é o que chamamos de cota de inundação, que é
influenciada pela altura das ondas e pela declividade da praia (Figura 3). As principais causas dos
eventos extremos de inundação são fortes tempestades que geram grandes ondulações, provocando
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uma elevação extrema no nível da água, especialmente quando ocorrem ao mesmo tempo que as
preamares de sizígia (USACE, 2002).

Figura 3: Esquematização dos componentes da cota de inundação.

Problemas relacionados à inundação costeira vêm sendo observados em todo o mundo,
principalmente em áreas onde a ocupação da orla é mais intensa (MMA, 2006). No caso de praias
arenosas, os eventos de inundação vêm associados à erosão, o que torna ainda mais grave a situação
na orla (TESSLER, 2008).
A inundação causada pela elevação do nível do mar e a resposta morfodinâmica do perfil
variam em costas com características morfológicas diferentes, mesmo em situações de mesma
amplitude de maré (SHORT, 1999). Praias com declividades menores (dissipativas) possuem grande
parte do sedimento disponível na porção submersa, permitindo maior deslocamento horizontal
devido à inundação. Já as praias com maior declividade (refletivas), por apresentarem o pacote de
sedimentos na porção subaérea da praia não permitem tamanha excursão horizontal do nível da água,
mas sofrem retração devido ao ajuste da linha de costa.

2.3. Metodologias de Estimativa da Cota de Inundação
A distribuição da cota de inundação pode ser estimada a partir da análise estatística, sendo
esta realizada de duas maneiras: i) análise de curto prazo - regime médio, a qual apresenta o resultado
do valor de cota de inundação e o número de horas que esta foi atingida ou superada ao longo de
um ano e; ii) análise de longo prazo - regime extremo, que calcula a probabilidade de ocorrência e o
período de retorno para cada valor de cota de inundação a longo prazo.
A seguir se detalham ambos os métodos, com especial atenção à análise do regime extremo,
a qual é utilizada para estimar características de longo prazo das ondas e marés, com o objetivo de,
por exemplo, obter as melhores condições de projeto para estruturas marítimas.

2.3.1. Análise de Curto Prazo - Regime Médio
A análise de curto prazo (regime médio) da cota de inundação é calculada através da seguinte
equação:
𝑁

𝑁°ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 = �
𝑖=1
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𝑛𝐶𝑖
𝑎𝑛𝑜𝑠

Sendo N o somatório dos valores de cota de inundação nos 60 anos analisados e nci o
número de horas que a cota é alcançada ou superada.
O resultado apresentado consiste no valor da cota de inundação pelo número de horas que
a mesma é alcançada ou superada por ano.

2.3.2. Análise de Longo Prazo - Regime Extremo
A análise de longo prazo (regime extremo) é uma estimativa de tendência do que ocorre
na costa brasileira, extremamente importante para evitar muitos problemas de engenharia. Neste
documento, a análise de longo prazo foi realizada a fim de apresentar a probabilidade de ocorrência
e o período de retorno para cada valor de cota de inundação calculado.
Na estatística de regimes extremos de duração de dezenas de anos ou mais, as condições
não são estacionárias e a abordagem deve ser diferente daquela utilizada em análises de curto prazo
(HOLTHUIJSEN, 2007). A análise de longo prazo tem dois propósitos específicos: organizar os dados
e extrapolar a série temporal a valores extremos que ocorrem com baixas probabilidades de serem
excedidos. Fornece, assim, uma distribuição teórica da probabilidade de ocorrência do fenômeno
analisado (KAMPHUIS, 2000).
Normalmente a análise é realizada através da distribuição de longo prazo da altura significativa
de onda e dos respectivos períodos de retorno. Este tipo de análise pode ser feito de três formas: i)
considerando todos os valores observados, ii) considerando apenas o maior valor em tempestades e
iii) considerando o maior valor observado por ano (HOLTHUIJSEN, 2007).
A análise estatística de regime extremo assume que os dados são independentes uns dos
outros, o que é bastante complicado quando se trabalha com séries com intervalos de dados próximos.
Uma solução para alcançar tal independência estatística é certificar que os dados são distantes o
suficiente no tempo. No primeiro tipo de análise (todos os dados observados), por exemplo, esta
hipótese é ignorada (KAMPHUIS, 2000). Além disso, os dados também deveriam ser identicamente
distribuídos, o que só acontece se estes fossem divididos em classes de iguais características
(HOLTHUIJSEN, 2007).
Dessa forma, os métodos para estimar o regime extremo da cota de inundação a partir
de uma base de dados podem ser divididos em: i) Métodos Diretos - onde se analisam os níveis
extremos de cota atingidos, entre eles o método dos máximos anuais e o método dos picos acima
do limiar e; ii) Métodos Indiretos - em que a maré astronômica, maré meteorológica e as ondas
são analisadas separadamente para então chegar em um valor extremo, exemplos são o método da
probabilidade conjunta e o método indireto de simulação. Ambos os métodos são descritos a seguir.

2.3.2.1. Métodos Diretos
Método dos Máximos Anuais
Sendo o método mais conhecido, simples e amplamente utilizado, o Método dos Máximos
Anuais (MMA) utiliza o maior valor observado em cada ano, obtendo-se assim os mesmos números
de valores para o mesmo número de anos (Figura 4). Sob condições gerais é utilizado a distribuição
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de valores extremos generalizada (Generalized Extreme-Value – GEV). E, caso a distribuição dos
dados for de Weibull ou log-normal, a GEV se reduz a distribuição de Gumbel (HOLTHUIJSEN, 2007;
KAMPHUIS, 2000).
Método dos Picos Acima do Limiar
O método POT (do inglês Peak Over Threshold) considera os maiores valores independentes
acima de um limiar pré-determinado pelo usuário, numa mesma série temporal de dados (Figuras 4
e 5). Dessa forma, uma quantidade maior de extremos pode ser utilizada para a análise. Este método
possui duas vantagens: i) concentra a análise nos regimes que dominam os maiores extremos; e
ii) apresenta um dado mais sólido além de simplificar a interpretação dos resultados das análises
(HOLTHUIJSEN, 2007).

Figura 4: Exemplo dos valores obtidos considerando os máximos anuais e o POT, neste caso aplicado a dados
de altura significativa de ondas.

Figura 5: Tempestade entre dois pontos que cruzam a altura significativa limite.
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2.3.2.2. Métodos Indiretos
Método de Probabilidade Conjunta
O método JPM (do inglês Joint Probabilities Method) envolve a avaliação empírica da
probabilidade da função de densidade da maré astronômica e da maré meteorológica separadamente,
assumindo a independência entre esses dois processos (PUGH; VASSIE, 1978). Uma vantagem
desse método é que uma série incompleta de dados também pode ser utilizada se esses dados
não corresponderem sistematicamente aos mesmos períodos do ano. Este método ainda estima a
probabilidade de baixos níveis de maré (PIRAZZOLI; TOMASIN, 2007). Uma variação deste método
foi apresentada por Medina et al. (1997) que incorporou à técnica o runup das ondas, estendendo
assim o número de variáveis estocásticas analisadas.
Uma revisão do método JPM foi apresentada por Tawn e Vassie (1989). Estes autores
incorporaram um parâmetro de índice extremo na análise, obtido empiricamente através dos dados
disponíveis, o qual passa a considerar a dependência temporal entre as variáveis analisadas.
Métodos Indiretos de Simulação
Métodos indiretos de simulação geram um conjunto de dados com base nas funções de
distribuição das variáveis que governam estes dados. Esse método permite uma modelagem dos
processos físicos de forma mais real possível, incluindo todos os tipos de relações entre estas
variáveis, sempre que a variável seja conhecida ou determinada a partir dos dados medidos. A partir
destes dados medidos, tratados estatisticamente e simulados pode-se então obter o regime extremo
da cota de inundação (IH CANTABRIA, 2000).
Neste documento foi utilizado para análise de regime extremo o método dos máximos anuais
(MMA) com distribuição de valores generalizada (GEV). Uma descrição mais detalhada desta análise
pode ser vista na seção 4.5.2.
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CAPÍTULO 3: CARACTERIZAÇÃO
DO LITORAL BRASILEIRO

3. Caracterização do Litoral Brasileiro
3.1. Introdução
O litoral brasileiro é extenso e bastante recortado. Dos 26 estados, 17 fazem fronteira com
o Oceano Atlântico, compreendendo mais de 8.000km de costa (TESSLER; GOYA, 2005). Toda essa
extensão lhe confere grande diversidade de processos condicionantes a diferentes ambientes ao
longo da costa, onde se alternam dunas, falésias, praias, mangues, recifes, baías, vegetação costeira,
estuários, marismas e recifes de corais. A seguir são apresentadas as principais características da
costa do Brasil adaptadas de PBMC (2014).
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Quadro 1: Classificação e principais características da costa brasileira.
PLATAFORMA
CONTINENTAL

DIVISÃO DA COSTA BRASILEIRA
UF

Silveira (1964)

Schaeffer-Novelli et
al. (1990)

AM

Costa do Amapá

PA

Golfo do Amazonas
Região Amazônica
ou Equatorial

Reentrâncias
Maranhenses

Dominguez (2009)

Muehe (2010)

Zembruscki
et al. (1972)

Remplac e
Revizee

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
Clima

Maré

Ondas

Costa

1-2m, 13s

Forte aporte sedimentar e de água doce
de origem continental, com destaque para
o rio Amazonas. Predomínio siliciclástico.
Planícies de lama com manguezais na costa
amapaense, enquanto a costa Para-Maranhão é
extremamente irregular, dominada pela presença
de manguezais, grande número de pequenos
estuários, macromaré, bordejados por falésias
baixas, ilhas, praias arenosas, pontais, dunas
frontais e alguns campos de dunas transgressivas
ativas, destacando-se o maior campo de dunas
do Brasil e um dos maiores do mundo, o parque
nacional dos lençóis Maranhenses (HESP et al.,
2009; SOUZA FILHO et al., 2009).

Norte
O Embaiamento
de Marés do
Amazonas

Costa Norte
Dominada
por Marés e
Manguezais

Norte

Tropical, úmido,
excedente
hídrico anual

Macromaré
(5-8 m)

MA

MODIFICAÇÕES NA LINHA DE COSTA

INUNDAÇÃO

Forte aporte sedimentar e de água doce de origem continental, com
destaque para o rio Amazonas. Predomínio siliciclástico. Largura
média 300km; quebra da plataforma a profundidade média de 100m.
Cobertura sedimentar siliciclástica moderna, com predomínio na
plataforma interna e média de areias transgressivas recobertas,
a norte do rio Amazonas, por cunha de lama com mais de 20m de
espessura (FIGUEIREDO; NITTROUER 1995; NITTROUER et al.
1996; SOUZA FILHO et al., 2009). Plataforma externa carbonática
relicta. Destaca-se a presença do leque submarino do Amazonas
(sopé e talude continental) e cânions do Amazonas com 400m de
profundidade e 9km de largura.

A planície lamosa da costa amapaense registrou colonização por manguezais e rápida acreção
pelo menos até 1000 anos AP, entretanto idade C14 indicam que atualmente encontram-se em
erosão (ALLISON et al., 1995a). Evidências erosivas no estado do Amapá, têm sido relatadas
desde o Cabo Cassiporé até o Cabo Norte (ALLISON et al., 1995b) com retração da linha de costa
de 0,5-1,0m/ano. Na Ilha de Maracá, processos erosivos ainda mais extremos são encontrados,
com a taxa de retração da linha de costa chegando a alcançar 5,0-10,0m/ano (TORRES; ELROBRINI, 2006). Erosão é observada na praia estuarina de Mosqueiro e ao longo da costa
Atlântica na região de Salinópolis e Ajuruteua (EL ROBRINI et al., 2006). Variações da linha de
costa na região de Bragança (PA) entre 1972 e 1998, indicam 60,6% de áreas erosivas e 39,4%
de áreas acrescidas (SOUZA-FILHO; PARADELLA, 2003). As maiores mudanças observadas
estão relacionadas a áreas de manguezais sendo ocupadas por baixios arenosos, tornando essas
áreas mais suscetíveis à erosão. Com base em levantamentos da morfologia praial, destacam as
variações em menor escala espacial da península de Bragança, incluindo as praias de Buçucanga,
Ajuruteua e Vila dos Pescadores (KRAUSE; SOARES, 2004). Os autores relacionam a erosão na
área com intervenções antrópicas, com a ocupação, desmatamento de manguezais e estreitamento
de canais de maré sendo relacionados com a tendência erosiva da região. Campos de dunas ativas
migram através de campos de dunas vegetadas, manguezais e sistemas de canais estuarinos.

A configuração geomorfológica associada aos diversos agentes hidrodinâmicos torna
esse litoral naturalmente susceptível à inundação e erosão, as quais tendem a resultar em
degradação de ecossistemas naturais, danos sociais e prejuízos econômicos. Nesta região a
inundação costeira acontece principalmente pelas baixas cotas do terreno (altimetria menor
que 5m) (TESSLER, 2008) e de acordo com o mesmo autor, o risco natural à inundação
varia de muito alto a alto entre as áreas urbanas das cidades de Macapá e de Santana, no
Amapá e de alto para médio nas cidades de Belém e Bragança - no Pará. A cidade de São
Luiz do Maranhão apresenta risco potencial à inundação variando entre médio e alto. Os
demais trechos desta costa são, predominantemente, classificados como de graus médio a
baixo. Nestes locais, o menor risco à inundação deve-se, principalmente, à baixa densidade
demográfica.

Largura média 40km; quebra da plataforma a profundidade média
de 60m. Apresenta formas de relevo com forte influência tectônica
e vulcânica. Predomínio de carbonatos na plataforma externa e
areias siliciclásticas na plataforma interna. Episódios de estabilização
de nível do mar estão representados por terraços de abrasão na
borda da plataforma ou por feições submersas (10, 25, 40 e 60m de
profundidade) correlatas a rochas praiais (e.g. VITAL et al., 2008).
Análise petrográfica destes corpos areniticos submersos mostraram
serem os mesmos equivalentes aos encontrados na zona costeira
atual representando, portanto antigas linhas de costa (SANTOS et al.,
2007, CABRAL NETO et al., 2011). A plataforma continental também
apresenta vestígios de drenagem escavada em épocas de nível do
mar mais baixo que o atual. Vales incisos, ainda não completamente
preenchidos, e cânions encontram-se associados com os principais
rios ao longo da plataforma nordeste, e apresentam uma clara
expressão na batimetria da plataforma continental. A presença de
lamas nesta plataforma encontra-se restrita ao interior destes vales
incisos e aos cânions que cortam o talude continental Nordeste (e.g.
VITAL et al., 2005a, 2005b, 2008, 2010; DOMINGUEZ, 2009).

No setor semi-árido os segmentos mais impactados pela erosão costeira estão no Ceará, na
região ao norte do Porto de Pecém e em Fortaleza. Na região de Fortaleza, por exemplo, foram
reportadas retrações da linha de costa de aproximadamente 200m, resultado da instalação do
Porto de Mucuripe e dos espigões construídos ao longo de toda a costa (MORAIS et al., 2006;
MMA, 2008). Em Macau e Guamaré (RN) a recessão da linha de costa está colocando em risco
estações de bombeamento de petróleo (VITAL, 2006). De acordo com os autores, a erosão é
acelerada pela construção de estruturas perpendiculares nas praias de Macau, Caiçara do
Norte e Touros. Na costa de falésias sedimentares, a erosão é ampla e ocorre em quase toda
a linha de costa do sul do Rio Grande do Norte ao longo da Paraíba, Pernambuco e Alagoas.
O contrário ocorre na costa de Sergipe, onde a abundante quantidade de sedimentos trazida
pelos rios mantém aproximadamente 57% da costa em equilíbrio, enquanto 21% estão em erosão
(BITTENCOURT et al., 2006). Na Paraíba, segmentos da costa em erosão representam em torno
de 42% dos 140km de linha de costa (NEVES et al., 2006). Em Pernambuco, aproximadamente
30% das praias apresentam processos erosivos. A maioria destas apresenta erosão em função
de fatores naturais, como a circulação costeira e déficit sedimentar, enquanto intervenções
antrópicas muitas vezes intensificam esse processo (NEVES; MUEHE, 1995; MANSO et al., 2006).
Em Alagoas a vulnerabilidade costeira é causada pelo reduzido aporte fluvial de sedimentos. A
erosão é concentrada principalmente na porção norte do estado, que apresenta maior atividade
relacionada ao turismo (ARAÚJO et al., 2006). Em Sergipe, de acordo com Bittencourt et al.
(2006), os segmentos em erosão estão localizados em Atalaia Nova (norte de Aracajú) e ao sul
da desembocadura do rio São Francisco, onde a Vila do Cabeço foi completamente erodida. De
fato, o segmento da costa brasileira que apresenta erosão mais severa ocorre na foz do rio São
Francisco, sendo resultado dos vários reservatórios para geração de energia elétrica construídos
a partir da década de 1950. Assim, com a construção dessas barragens houve a retenção de
sedimentos nos reservatórios, sendo que o fornecimento de areia e também de sedimentos finos
(silte e argila) decresceu drasticamente na foz do rio São Francisco. Como principal consequência
alguns anos depois iniciou-se um intenso processo de erosão à sudoeste da embocadura, na costa
sergipana (BANDEIRA et al., 2013). A costa da Bahia, de maneira geral, entre Mangue Seco, na
desembocadura do rio São Francisco, e Salvador está em equilíbrio (DOMINGUEZ et al., 2006).
Planícies de cordões litorâneos se desenvolveram em frente aos rios Jequitinhonha e Caravelas, na
Bahia, rio Doce no Espírito Santo, e rio Paraíba do Sul no Rio de Janeiro. Nessa região da Bahia,
aproximadamente 60% da costa está em equilíbrio, e 26% da costa está em erosão, com intensos
processos erosivos ocorrendo nas adjacências de desembocaduras fluviais. Grandes extensões
de falésias no sul da Bahia, de Cumuruxatiba a divisa com o Espírito Santo, estão sofrendo um
balanço sedimentar negativo de longo-termo (DOMINGUEZ et al. 2006). O litoral do Estado do
Espírito Santo, de forma geral, apresenta uma tendência de retração da linha de costa (ALBINO
et al., 2006). Os autores relatam que o litoral capixaba apresenta alta vulnerabilidade erosiva em
decorrência do baixo aporte sedimentar terrígeno. Contudo, destacam que essa tendência erosiva
vem sendo agravada pelo processo intenso de urbanização. Tendências progradacionais ocorrem
próximas às desembocaduras fluviais, como do Rio Doce e do Rio Itabapoana. Na região norte
do Rio de Janeiro, próximo a divisa com o Espírito Santo até Cabo Frio, erosão acentuada ocorre
na região ao sul do rio Paraíba do Sul em Atafona, onde areia está sendo retida na plataforma
continental interna pela cobertura de lama aportada pelo rio e pela deriva litorânea dominante
em direção ao sul, para fora da área afetada (MUEHE et al., 2006). A cidade apresenta um dos
mais intensos fenômenos erosivos de todo o litoral sudeste do Brasil com taxa de retração de
7,5m/ano. Outras áreas em erosão incluem as costas altamente urbanizadas de Macaé e Rio das
Ostras (MUEHE et al., 2006). Retração da costa na ordem de 10 a 15m foi observada em diversos
lugares, sendo consequência principalmente de um grande evento de tempestade em maio de
2001. Não obstante a linha de costa, considerando como tal a interseção da face praial com o nível
médio do mar, entre Niterói e Arraial do Cabo, tem-se mantido estável (MUEHE, 2011). Na região
metropolitana do Rio de Janeiro, que inclui a costa de Niterói, a grande densidade populacional
torna a costa oceânica e estuarina mais vulnerável a erosão, alagamentos e deslizamentos. A
expansão de áreas urbanizadas sobre regiões baixas de antigas lagunas (e.g. Barra da Tijuca)
com capacidade de drenagem limitada, representam riscos que vão aumentar sob cenários de
aumento do nível do mar e de aumento nas intensidades de tempestades (MUEHE; NEVES, 2008).
No litoral de São Paulo, não há grandes extensões de praias sob condições erosivas intensas, mas
Massaguaçu, por exemplo, a erosão chegou a atingir estruturas públicas e privadas. Os segmentos
que apresentam processos de erosão estão normalmente relacionados a obstáculos naturais ou
de origem antrópica, afetando a dinâmica de transporte de sedimento (TESSLER et al., 2006).

Plataforma

Costa Leste do
Maranhão ao Cabo
Calcanhar (RN)

PI
CE
RN

A Costa Faminta do
Nordeste

PB

Nordeste

PE
AL
SE

Costa Nordeste
com Déficit
Sedimentar

Região Nordeste ou
Litoral das Barreiras

Nordeste /
Leste

Costa Nordeste do
Cabo Calanhar ao
Recôncavo Baiano
BA

A Costa Deltaica
Dominada por
ondas
ES

RJ

Litoral Oriental

Central
Tropical, úmido
a semi-árido
com déficit
hídrico anual
mais ao norte

Costa mista
de falésias
sedimentares e
deltas dominados
por ondas

Recôncavo Baiano
a Cabo Frio

Mesomaré
(2-3,5m)

1-2m, 7,5s

Micromaré

Clima de ondas fortemente sazonal e diretamente
associado com o comportamento dos ventos
dominantes. Dezembro a abril com ventos alísios
de nordeste gerando ondas swell e durante o
resto do ano ventos alísios de sudeste geram
ondas sea (HESP et al., 2009). Intenso transporte
sedimentar por deriva litorânea. Domínio de
falésias com planícies costeiras arenosas pouco
desenvolvidas e áreas abrigadas restritas a
desembocadura de rios e estuários, caracterizada
pela presença marcante de arenitos praiais
(beach rocks) e campos de dunas ativas.

Costa com Lagunas
Associadas a
Cordões Arenosos
Duplos

SP

Região Sudeste ou
Litoral de Escarpas
Cristalinas

Cabo Frio a Torres

A Costa
Montanhosa do
Sudeste do Brasil

PR
Sul

Sul

Costa Sudeste
dominada por
Costões Rochosos
SC

Subtropical,
mesotérmico

RS

Região Sul,
Meridional ou Litoral
Subtropical

Costa do Rio
Grande do Sul

A Costa Arenosa
com Alimentação
Longitudinal do RS

Costa Arenosa do
Rio Grande do Sul
com Domínio de
Cordões Arenosos
Múltiplos

Micromaré
(menor que 2 m)

Dominado por
ondas 5-7m, 8s

Não ocorrência de manguezais por limitação
climática. Do Cabo de Santa Marta ao Chuí, a linha
de costa é formada por uma extensa e larga faixa
de praia com sedimentos predominantemente
finos em frente a um múltiplo sistema de barreiras
arenosas. Deriva litorânea dominante na região é
para norte, com algumas inversões relacionadas
à sazonalidade do clima de ondas e orientação da
linha de costa (SIEGLE; ASP, 2007).

Formas são resultantes de processos sedimentares, presença de
siliciclásticos e carbonatos. Porção interna muito influenciada pelo
modelado costeiro. O relevo continental montanhoso se reflete
principalmente na sinuosidade das isolinhas o que é mais notável
nas isóbatas de 10 e 15m (ABREU, 1998). Aporte sedimentar.
Predominância de sedimentos finos na plataforma média e externa.
Regime sedimentar dominantemente terrígeno com a predominância
de sedimentos relíquias e palimpséticos enquanto as fontes de
suprimentos modernos estão confinadas e relacionadas com a
afluência do rio da Prata e da desembocadura da laguna dos Patos
(CORRÊA, 1987). Morfologia bastante regular e homogênea, com
sua largura variando de 100 a 190km e com a presença da zona de
quebra na profundidade de 160m (MARTINS et al., 2005). Presença
de inúmeros bancos, canais, paleocanais e paleolinhas de costa
afogadas (CORRÊA, 1990). Presença do paleocanal do rio da Prata
sobre a parte sul.
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Alguns pontos são considerados com alto grau de inundação, como a foz do rio Parnaíba
no Piauí por associar eventos erosivos a regimes de inundação periódicos no curso do rio
em períodos de cheia, nas cercanias de Fortaleza pela alta densidade demográfica e nas
porções mais internas das áreas próximas à cidade de Mossoró (Rio Grande do Norte) devido
às áreas baixas propensas à inundação da drenagem dos rios Apodi e Mossoró. Outras
áreas consideradas com alto grau de inundação são João Pessoa, Recife e Aracaju pela alta
densidade demográfica e entre os estuários dos rios Real e Vaza-Barris no Sergipe pelas
baixas altitudes dos terrenos e os efeitos da dinâmica costeira que condicionam áreas de
inundação. Já em locais com menores densidade demográficas o risco à inundação tende
a diminuir. Além desses, também ressacas no litoral, como reportado por Paula et al. (2011),
no Ceará podem ser causadoras de inundação costeira quando o nível de água é acima de
4,5m, o que acontece cerca de 32 dias (no total) por ano. Segundo Melo Filho et al. (1995)
as ressacas que atingem essa região estão associadas à ação de furacões extratropicais do
hemisfério norte provocando tempestades que resultam na chegadas de ondulações na costa
nordeste do Brasil. A combinação de altitudes médias mais elevadas e a baixa densidade
populacional confere à costa baiana baixo risco ao processo natural de inundação costeira.
Contudo, em locais associados a desembocaduras fluviais que apresentam alta densidade
populacional, como nas cidades de Salvador, Ilhéus e Porto Seguro, esse risco torna-se
elevado (TESSLER, 2008).

Apesar de apresentar uma tendência progradante, a região do Rio Doce (ES) foi classificada
como área de alto risco a inundação costeira (MMA, 2008). De acordo com o documento,
a atribuição de graus de risco mais elevado deve-se ao baixo relevo e ao maior índice de
urbanização nesta região. A região da grande Vitória e as áreas interiores da drenagem do Rio
Paraíba do Sul foram, pelos mesmos motivos, classificadas como de alto risco a inundação
costeira. No Rio de Janeiro as áreas altamente urbanizadas das cidades de Macaé e Rio
das Ostras possuem o grau mais elevado de risco à inundação identificada no litoral oriental
fluminense (MUEHE et al., 2006). Na área da Baía de Guanabara, disposta ao longo de um
eixo de falha, convergem todas as redes de drenagem provenientes da Serra do Mar próximas
a baía. Esse fator juntamente com a alta densidade populacional, em situações de marés
associadas à passagens de sistemas frontais, e ainda acompanhadas de alta precipitação,
faz com que a área do contorno interno da baía, mais rebaixada, fica exposta à inundação.
Conforme apresentado por Tessler (2008), a região sudeste apresenta diferentes graus de
risco natural a inundação, relacionados à exposição à eventos extremos, características
geomorfológicas e a densidade demográfica local. No Rio de Janeiro maiores graus de risco
foram apontados na chamada de rebaixada da Baía de Guanabara devido a depressão do
terreno e as altas densidades populacionais, estando as praias expostas. Na costa, as praias
expostas sofrem constantemente com tempestade enquanto as porções abrigadas da Baía
são atingidas apenas por eventos mais energéticos. Em situações de mares excepcionais
acompanhados de altos valores de precipitação, as áreas mais rebaixadas ficam mais
expostas à eventos de inundação. Essa junção de fatores físicos, somados à alta densidade
populacional faz com que esta seja uma zona de alto grau de risco à inundação. Em São
Paulo, apesar da baixa densidade populacional, a região da Marambaia foi classificada
com alto grau de risco à inundação devido a junção de fatores climáticos e oceanográficos
vinculados a altos níveis de inundação.

No Paraná, as modificações mais significativas da linha de costa ocorrem nas adjacências de
desembocaduras estuarinas. Essas modificações incluem erosão e acreção em diferentes trechos
da costa e ocorreram com taxas de até 100m em menos de uma década (ANGULO et al., 2006).
A linha de costa oceânica é mais estável, sendo as áreas mais impactadas pela erosão as praias
de Flamengo e Riviera e a porção central da praia de Matinhos, restaurada com realimentação
praial (ANGULO et al., 2006). Em Santa Catarina, na porção continental, os riscos associados
à erosão costeira são o resultado de ocupação desordenada e a ocorrência de tempestades.
Pontos mais críticos estão localizados em Barra Velha, Piçarras e Penha, com erosão de média
intensidade, enquanto Bombinhas está sofrendo erosão de menor intensidade (KLEIN et al., 2006).
Na ilha de Santa Catarina, processos erosivos estão ocorrendo ao longo da costa oceânica. O
maior risco ocorre nas áreas urbanas do norte da ilha e na costa noroeste na Barra da Lagoa.
Áreas urbanizadas na costa leste e sul com risco erosivo de médio a alto incluem Campeche,
Armação e Pântano do Sul (HORN, 2006). No estado muitas medidas mitigadoras foram tomadas
visando reduzir o processo erosivo. Salvo algumas exceções onde foram realizados projetos de
alimentação de praia, estruturas rígidas como rochas e muros de contenção são as práticas mais
utilizadas pelos órgãos municipais. No entanto, em alguns casos, estas estruturas acabam por
intensificar ainda mais o processo erosivo. A fixação de desembocaduras com molhes também
é causa de erosão, ocasionando progradação da linha de costa a barlamar e retração a sotamar
dos molhes. O alto risco à erosão acentuada no estado é resultado da ocupação urbana somada a
fortes marés meteorológicas (KLEIN et al., 2006).

Da porção sul da Baixada Santista até Itajaí o grau de risco à inundação atingiu valores
médios a altos, pela junção de fatores como a presença de três importantes portos,
densidades populacionais relativamente alta e a importância sócio-econômica destes centros
(TESSLER et al., 2006). No restante do estado de SC o grau de risco natural a inundação
predominante é médio a muito baixo, uma vez que os fatores topográficos e de ocupação
humana não convergem para a existência de potenciais de risco mais críticos (TESSLER,
2008). Apesar disso, Santa Catarina é regularmente exposta à influência de tempestades
associadas à frentes polares e ciclones extratropicais, sendo alguns eventos fortes o
suficiente e/ou desenvolvidos próximos da costa, que geram marés de tempestade as quais
resultam em inundação costeira (BONETTI FILHO et al., 2012). Krueger (2011) no período
entre 2000 e 2010 apresentou uma média de seis eventos de maré de tempestade por ano no
litoral catarinense onde um total de 20 ocorreu somente na região oceânica da ilha de Santa
Catarina, os quais causaram algum tipo dano aos municípios afetados.

As praias mostram grande variabilidade morfodinâmica com alternância entre longos trechos de
avanço e retração da linha de costa (CALLIARI et al., 2006) com reversões nesses padrões ao
longo do tempo (ESTEVES et al., 2006). Segmentos localizados de erosão costeira foram descritos
por Calliari et al. (1998) e Speranski e Calliari (2006) e são relacionados a convergência de ondas
no Litoral Médio e na praia do Hermenegildo (extremo sul), onde a linha de costa vem recuando
a uma taxa média de 3,6m/ano (MACHADO; CALLIARI, 2011). Toldo Junior et al. (2006), num
período de 22 anos (1975 - 1997), apontaram ainda que de 630km de linha de costa que margeia
o RS, 442km exibem feições de caráter erosivo.

O mesmo padrão de grau de risco natural a inundação predominante médio a muito baixo é
encontrado no RS (TESSLER, 2008). Apesar disso, há locais que não seguem a regra geral
e apresentam sérios problemas de inundação ocasionados pela ação das ondas em eventos
extremos. Significativo é o caso de Hermenegildo, no litoral do Rio Grande do Sul, onde a
construção de casas se estendeu até limites bem próximos da linha de água. Nesses casos,
com a passagem de frentes frias, as ondas geradas atingem boa parte das construções. Hoje,
constam relatos de casas atingidas pela ação das ondas em áreas que antes não faziam
frente à orla (TOLDO et al., 2006; COSTI et al., 2007). No litoral da cidade de Rio Grande,
encontra-se uma atividade turística em expansão caracterizada pela habitação de segunda
residência. Na alta temporada, a região atrai quase 100.000 habitantes. A soma do quadro
de ocupação com a alta energia da dinâmica costeira confere à região de Rio Grande um
dos mais elevados graus de risco a inundação de todo o litoral brasileiro (TESSLER, 2008).

CAPÍTULO 4: DETERMINAÇÃO
DA COTA DE INUNDAÇÃO NO
LITORAL BRASILEIRO

4. Determinação da Cota de Inundação no Litoral Brasileiro
4.1. Introdução
A verificação da dinâmica marinha e de variações na elevação da superfície livre do mar é
imprescindível na abordagem de qualquer estudo ou projeto de engenharia costeira. Com o intuito
de gerar informação relativa aos valores de cota de inundação no litoral brasileiro, foram gerados
gráficos de nível desta superfície ao longo de toda a costa do país.
A metodologia (Figura 6) consistiu em, inicialmente, dividir o litoral brasileiro em setores
de acordo com parâmetros oceanográficos (ondas e marés). Para cada zona, foram verificadas as
principais direções/orientações de linha de costa e séries temporais de ondas foram propagadas até
águas rasas (5m de profundidade) para cada uma destas orientações. As ondas foram propagadas
sobre o nível do mar instantâneo (MA + MM) e, a partir dos parâmetros de ondas em águas rasas,
calculou-se o runup relativo a cada caso propagado, utilizando um modelo empírico que relaciona
altura significativa (Hs) e comprimento de onda (L) com valores de runup (NIELSEN; HANSLOW,
1991). Tal modelo empírico considera os processos de wave setup e espraiamento de forma conjunta
no runup. Por fim, a cota de inundação foi obtida a partir da soma dos valores de z0 (nível médio do
mar - DHN), runup, maré astronômica e maré meteorológica.
As séries temporais utilizadas fazem parte da base de dados do SMC-Brasil que dispõe de
dados de maré e ondas com grande resolução espacial ao longo de toda a costa brasileira. Tratamse de bases de dados geradas a partir de reanálises de maré astronômica - GOT (Global Ocean
Tide), maré meteorológica - GOS (Global Ocean Surge) e ondas - GOW (Global Ocean Waves),
desenvolvidas pelo Instituto de Hidráulica da Cantabria, na Espanha. Estas bases de dados foram
geradas dentro do âmbito do projeto “Efectos del cambio climático en la costa de América Latina y
el Caribe” realizado pela Comissión Económica para América Latina (CEPAL, 2011) e compreendem
todo o globo, apresentando maior detalhe na área da América Latina e Caribe. As séries de nível e
ondas compreendem o período de 1948 a 2008 (60 anos de dados) e resolução temporal horária, o
que é significativo no desenvolvimento de análises de regime médio e extremo de elevação/inundação.
Neste capítulo serão apresentadas as informações (nível e ondas) utilizadas para verificação
da cota de inundação, a metodologia adotada no cálculo e análise de cada variável, bem como as
restrições que devem ser consideradas ao utilizar o documento “Uma proposta de abordagem para o
estabelecimento de regime probabilístico de área de inundação costeira do Brasil”.
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Base de Dados
Etapas da Metodologia
Resultados

Divisão do Litoral

Determinação da
orientação das
praias em cada
zona

Base de dados
de ondas GOW

Base de dados
de MA (GOT)
Base de dados
de MM (GOS)

Propagação de
ondas até águas
rasas (snell)

Nível Instantâneo
MA (GOT) + MM (GOS)

Cálculo do runup
(Nielsen; Hanslow,
1991)

Cota de Inundação
CI = z0 + MA + MM + Ru

Análise de Regime Médio
e Regime Extremo

Figura 6: Fluxograma da metodologia aplicada para obtenção dos valores de cota de inundação ao longo do
litoral brasileiro.

4.2. Informação Utilizada
Análises de regime extremo de nível do mar exigem séries longas (décadas), com boa
resolução temporal. No Brasil existe uma carência de dados de ondas e nível, e raras são as séries
temporais de longo prazo disponíveis. Uma opção neste caso é a utilização de dados de reanálises.
A reanálise é a geração de dados através de simulações com modelos numéricos em escala global,
regional ou local. Através da modelagem numérica de geração de ondas e nível é possível se obter
dados em escalas espaciais e temporais homogêneas.
As séries de dados de reanálise de maré astronômica, maré meteorológica e ondas
disponíveis na base de dados do modelo SMC-Brasil foram utilizadas no cálculo da cota de inundação
apresentado neste documento. Os pontos de maré astronômica, maré meteorológica e ondas da base
de dados do SMC-Brasil utilizados neste documento estão apresentados na Figura 7.
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Figura 7: Pontos de dados de maré astronômica, maré meteorológica e ondas utilizados neste documento.

A seguir serão apresentadas características destes dados bem como a metodologia
empregada para sua geração. As informações apresentadas aqui estão descritas de forma detalhada
no Documento Temático de Ondas e no Documento Temático de Níveis e Cota de Inundação, que
fazem parte dos documentos teóricos do SMC-Brasil (IH CANTABRIA - MMA, 2017a, 2017b).

4.2.1. Base de Dados de Maré Astronômica (Global Ocean Tide – GOT)
A base de dados de maré astronômica (MA) do SMC - Brasil consiste em dados de elevação
do nível do mar resultantes das forças de atração do sistema Terra-Lua-Sol. Esta base foi gerada a
partir de constantes harmônicas do modelo global de maré TPXO (EGBERT et al., 1994; EGBERT;
EROFEEVA, 2002). O TPXO gera resultados a partir da assimilação de dados altimétricos de satélite
em um modelo hidrodinâmico usando o método inverso proposto por EGBERT et al. (1994). O TPXO
assimila dados das missões TOPEX/Poseidon e de marégrafos e sua base de dados inclui 8 constantes
harmônicas diurnas e semidiurnas (K1, O1, P1, Q1, M2, S2, N2 e K2) e duas componentes de longo
prazo (Mf e Mm), com uma distribuição espacial de 0,25°.
A metodologia aplicada para gerar a base de dados de maré astronômica do SMC-Brasil
consistiu nas seguintes etapas:
a) Seleção de pontos ao longo da costa brasileira: Inicialmente foram selecionados pontos
ao longo de toda a costa do Brasil com espaçamento de 50km entre eles (Figura 8). No total foram
selecionados 125 pontos, sobre os quais foram geradas as séries de maré astronômica;
b) Obtenção das constantes harmônicas do modelo TPXO para cada ponto escolhido na
etapa anterior;
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c) Previsão das séries de maré astronômica: Com base nas constantes harmônicas foi
realizada a previsão da maré astronômica em cada ponto. Por fim, têm-se séries horárias de elevação
do nível do mar pela maré astronômica para o período de 60 anos;
d) Com base nas séries nos 125 pontos foi realizada a validação da base de dados;
e) Dos 125 pontos, 24 foram utilizados para verificação da cota de inundação (Figura 8).
Para a validação foram utilizados dados de marégrafos de distintas fontes: Universidade
do Havaí (UHSLC) (http://ilikai.soest.hawaii.edu/uhslc/rqds.html), Instituto Nacional de Pesquisas
Hidroviárias (INPH) e Marinha do Brasil.

Figura 8: Pontos selecionados ao longo da costa para geração das séries de maré astronômica. Em branco os
125 pontos (a cada 50km) gerados para validação dos dados. Em vermelho, os 24 pontos escolhidos para o
cálculo da cota de inundação no litoral brasileiro.

As bases de dados de marégrafos encontrados na página web da UHSLC apresentam séries
de resolução temporal horária com registros variando entre 1940 e 2007. Destes, 4 foram utilizados
(2 na costa do Brasil, 1 na Patagônia e 1 no Caribe) (Figura 9, Tabela 1). Quanto aos marégrafos
brasileiros, 24 estações distribuídas ao longo da costa do país foram utilizadas (Figura 10). As séries
destes marégrafos apresentam resolução temporal horária e abrangem o período de 1 ano variando
de 1955 a 2011.
A validação dos dados de maré se deu nas seguintes etapas:
i. Obtenção das constantes harmônicas de cada marégrafo a partir do pacote t_tide
(PAWLOWICZ et al., 2002) em ambiente MATLAB;
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ii. As séries de maré foram reconstruídas com base nas constantes para um ano padrão
(2000);
iii. Seleção dos pontos GOT mais próximos dos marégrafos, com distância máxima de
100km;
iv. Comparação dos dados GOT com os dados do marégrafo a partir de parâmetros
estatísticos.

Figura 9: Marégrafos encontrados na base de dados da página web da UHSLC utilizados no processo de
validação dos dados de maré astronômica (Fonte: IH Cantabria - MMA, 2017b).
Tabela 1: Marégrafos encontrados nas bases de dados da página web da UHSLC utilizados no processo de
validação dos dados de maré astronômica. Coordenadas em graus decimais. Fonte: http://ilikai.soest.hawaii.
edu/uhslc/rqds.html
Marégrafo

Localização

País

Long

Lat

Aquisição de dados (anos)

h270A

Le Robert

França

-60,93

14,68

1976-1984

h202B

Natal

Brasil

-35,18

-5,75

1983-1984

h719A

Macaé

Brasil

-41,47

-22,23

2001-2007

h599A

Diego Ramirez

Chile

-68,7

-56,5

1991-1997
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Figura 10: Marégrafos brasileiros utilizados no processo de validação dos dados de maré astronômica.

A validação dos dados dos marégrafos se deu por meio de parâmetros estatísticos como
R² (Coeficiente de Correlação), EQM (Erro Quadrático Médio) e Viés (Erro de Tendência). Na Tabela
2 estão apresentados os resultados obtidos destes parâmetros para cada marégrafo brasileiro, bem
como a distância em quilômetros entre os marégrafos e o ponto da grade em que foram extraídos
os dados. Na Figura 11 estão apresentados os resultados da validação para a base de dados de
marégrafos utilizados da página web da UHSLC e na Figura 12, um exemplo de resultado da validação
dos marégrafos brasileiros.
Os marégrafos localizados nos estuários, por estarem em águas rasas, registram séries de
dados onde o efeito da maré também é importante, sendo assim, a validação dos dados se deu através
do cálculo da função de distribuição de quantis comparando as séries medidas pelo marégrafo com
a base de dados do SMC-Brasil. A Tabela 3 apresenta o resumo estatístico dos quantis que foram
utilizados para comparação dos dados.
Tabela 2: Resultados da validação dos dados de maré astronômica dos marégrafos localizados na costa e
em mar aberto. São apresentados o erro de tendência (Viés), coeficiente de correlação R2 e o erro quadrático
médio (EQM). Coordenadas em graus decimais. Distância em quilômetros entre o marégrafo e o ponto de
reanálise. (Fonte: IH Cantabria - MMA (2017c)).
Nº Marégrafo

Nome Marégrafo

Long

Lat

R2

EQM

Viés

m

Dist.

Localização

20520

Salinópolis

-0,62

-47,35

30225

Porto de Luiz Correia

-2,85

-41,65

0,871

0,52

0,00025

0,74

71

Costa

0,955

0,179

-0,0002

0,81

58

Costa

30337

Terminal Portuário do Pecém

-3,68

30540

Porto de Cabedelo

-6,97

-35,73

0,974

0,116

-1E-05

0,93

69

Costa

-34,84

0,979

0,094

0,00013

0,97

45

Costa

30725

Porto de Maceió

40135

Porto de Aratu

-9,68

-35,73

0,976

0,086

-0,0001

1,02

39

Costa

-12,8

-38,49

0,92

0,196

0,00024

0,79

75

Costa
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Nº Marégrafo

Nome Marégrafo

Long

Lat

R2

EQM

Viés

m

Dist.

Localização

40140

Capitania dos Portos de Salvador

-12,97

-38,52

0,952

0,138

0,00008

0,87

56

Costa

40219

-20,32

-40,34

0,781

0,217

-0,0004

0,78

72

Costa

-20,32

-40,30

0,976

0,06

-3E-05

0,93

54

Costa

40255

CEPEMAR
Capitania dos Portos do Espírito
Santo
Porto de Tubarão

-20,29

-40,24

0,963

0,074

0,00066

0,93

54

Costa

50116

Ponta de Imbetiba (Macaé)

-22,39

-41,77

0,894

0,111

-0,0002

0,92

46

Costa

50127

Ilha do Boqueirão

-22,78

-43,16

0,864

0,137

0,00053

0,71

78

Costa

50141

Ponta da Armação

-22,88

-43,14

0,94

0,071

-0,0002

0,91

66

Costa

50159

Copacabana - Salvamar

-22,99

-43,19

0,9

0,093

0,00132

0,89

57

Costa

50165

Ilha de Guaíba (Terminal MBR)

-23,0

-44,03

0,844

0,137

-0,001

0,76

59

Costa

50205

Porto de Ubatuba

-23,45

-45,05

0,943

0,069

0,00034

0,97
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Costa

60132

Porto de Paranaguá

-25,5

-48,53

0,803

0,238

-0,0004

0,68

76

Costa

60135

Barra do Porto de Paranaguá
Terminal Portuário de Ponta do
Félix
Porto de Imbituba

-25,57

-48,32

0,895

0,119

-0,0004

1,02

55

Costa

-25,46

-48,68

0,733

0,35

-0,0002

0,52

92

Costa

-28,23

-48,65

0,797

0,082

0,00038

0,82

56

Costa

60370

Porto de Rio Grande

-32,12

-52,10

0,642

0,091

0,00016

0,67

94

Costa

30950

Fernando de Noronha

-3,87

-32,42

0,981

0,087

-8E-05

0,99

336

Mar aberto

40252

60139
60250

Tabela 3: Resultados da validação dos dados de maré astronômica dos marégrafos localizados nos estuários.
Coordenadas: 10528 - Soure (X: -0,73 e Y: -48,52) e 10653 - Ponta do Céu (X: 0,75 e Y: -50,12) em graus
decimais. Distância em quilômetros entre o marégrafo e o ponto de reanálise.

Nº Marégrafo
10528
10653

Dist.
156
93

Quantil de 25%

Quantil de 50%

Quantil de 95%

Quantil de 99%

Marégrafo
-0,97
-1,08

Marégrafo
-0,06
-0,03

Marégrafo
1,61
1,78

Marégrafo
1,88
2,08

SMC
-0,71
-1,05

SMC
0
0,01

SMC
1,32
1,67

SMC
1,57
1,9

Figura 11: Resultado da validação da base de dados de marégrafos utilizados da página web da UHSLC. São
apresentadas a comparação quantil - quantil, erro de tendência (Viés = BIAS), coeficiente de correlação R2,
coeficiente de correlação de Pearson (CORR) e erro quadrático médio (EQM). Fonte: IH Cantabria – MMA (2017b).
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Figura 12: Exemplo de resultado obtido na validação dos dados de maré astronômica (Marégrafo localizado no
Porto de Luiz Correia). Fonte: IH Cantabria - MMA (2017b)

No Anexo I é possível observar algumas constantes harmônicas e o fator de forma que
determina o tipo de maré (semidiurna, semidiurna com desigualdade diurna, mista ou diurna) para
cada marégrafo utilizado.
Mais detalhes da geração dos dados de maré astronômica bem como os resultados da
validação dos mesmos podem ser encontrados em IH Cantabria – MMA (2017b) Documento Temático
de Níveis e Cota de Inundação, e IH Cantabria – MMA (2017c) Documento de Validação de Marégrafos.

4.2.2. Base de Dados de Maré Meteorológica (Global Ocean Surge –GOS)
A base de dados de maré meteorológica (MM) do SMC-Brasil consiste em séries temporais
horárias de 60 anos (1948-2008) de dados de variação do nível do mar decorrente de fatores
atmosféricos. Os dados de MM foram gerados a partir de simulações com o Modelo de Circulação
Regional - ROMS (Regional Ocean Modeling System), desenvolvido pelo Ocean Modeling Group de
Rutgers.
O ROMS é um modelo numérico hidrostático de superfície livre que resolve as equações
tridimensionais mediadas de Reynolds Navier-Stokes (Raynolds-averaged Navier-Stokes – RANS)
(SHCHEPETKIN; MCWILLIAMS, 2005). Para gerar a série, foi utilizado o módulo barotrópico (2DH)
do modelo em malha global com resolução espacial de 0,25° e dados de batimetria do modelo
ETOPO2 (NOAA). Ventos globais a 10m de altura e pressão ao nível do mar, obtidos a partir de
reanálise disponibilizados pelo centro NCEP/NCAR, foram utilizados como forçantes. As séries de
vento e pressão utilizadas compreendem o período de 1948 a 2008, e apresentam resolução temporal
de 6 horas. Ao final da simulação, foram geradas séries temporais de maré meteorológica para cada
nó da malha global, com resolução horária para todo o período simulado.
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Foram então selecionados 24 pontos distribuídos ao longo da costa brasileira com as séries
de maré meteorológica para composição da base de dados GOS (Figura 13).

Figura 13: Pontos selecionados para geração das séries de maré meteorológica da base de dados do SMCBrasil.

Para a validação dos dados da reanálise, novamente foram utilizados dados de marégrafos
da base de dados da UHSLC (Tabela 4, Figura 14).
Tabela 4: Marégrafos encontrados na base de dados da página web da UHSLC utilizados no processo de
validação da maré meteorológica. Coordenadas em graus decimais.
Marégrafo

Localização

País

Long

Lat

Aquisição de dados (anos)

h719A

Macaé

Brasil

-41,47

-22,23

2001-2007

h280A

Rio de Janeiro

Brasil

-43,15

-22,88

1963-2008

h281A

Cananéia

Brasil

-47,92

-25,02

1954-2006

h718A

Imbituba

Brasil

-48,4

-28,13

2001-2007
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Figura 14: Marégrafos encontrados na base de dados da página web da UHSLC utilizados no processo de
validação da maré meteorológica (Fonte: IH Cantabria – MMA (2017b)).

O procedimento foi realizado nas seguintes etapas:
i. Análise harmônica das séries de elevação dos marégrafos;
ii. Previsão da maré astronômica para o mesmo período observado nos marégrafos com as
constantes obtidas na etapa anterior;
iii. Cálculo da diferença entre dados medidos e a maré astronômica;
iv. Comparação dos dados medidos com os simulados pela reanálise GOS (Figura 15).

Figura 15: Exemplos de resultados obtidos na validação dos dados de maré meteorológica (Marégrafo
localizado em Macaé - RJ). Em azul são os dados do marégrafo e em vermelho os dados do SMC – Brasil.
Fonte: IH Cantabria - MMA (2017b)
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Mais detalhes da geração dos dados de maré meteorológica bem como os resultados da
validação dos mesmos podem ser encontrados em IH Cantabria - MMA (2017b) Documento Temático
de Níveis e Cota de Inundação.
As marés meteorológicas e astronômica foram geradas separadamente assumindo apenas
as interações lineares. As interações não lineares entre estes dois processos são significativas em
plataformas extensas em águas rasas (LOSADA et al., 2013). Isso requer resolução espacial muito
alta para um modelo global (1-5 km) e ao nível de aproximação do SMC - Brasil, onde o intuito é de
gerar nível para a propagação de ondas, é razoável desconsiderá-las.

4.2.3. Base de Dados de Ondas (Global Ocean Waves – GOW)
A base de dados de ondas disponível no SMC - Brasil traz dados espectrais de onda1 em
uma série com resolução temporal horária para um período de 60 anos (1948 a 2008). Tratam-se de
dados de altura significativa de onda (Hs), período médio (Tm) período de pico (Tp), direção média
(θm), direção de pico (θp) e dispersão direcional. Os dados para toda a costa do Brasil foram gerados
em duas fases: 1) Inicialmente foi realizada uma reanálise global com o modelo Wave Watch III
(TOLMAN, 1989) gerando parâmetros de onda para todo o globo; 2) Em seguida, as séries geradas
pela reanálise global foram utilizadas como entrada do modelo de escala regional/local SWAN (BOOIJ
et al., 1999). Os dados utilizados para propagação neste documento são aqueles resultantes da
primeira etapa do processo de geração das bases (GOW).
A reanálise global de ondas foi realizada dentro do âmbito do projeto Efectos del cambio
climático en la costa de America Latina y el Caribe (C3A), financiado pela Comisión Económica Para
America Latina y el Caribe (CEPAL). A simulação se deu com a versão 2.2 do modelo Wave Watch III
utilizando a batimetria disponível na base de dados General Bathymetric Chart of the Oceans (GEBCO).
O modelo foi forçado com dados de ventos globais (10 metros acima do nível do mar) e cobertura
de gelo da reanálise atmosférica NCEP/NCAR que apresenta resolução espacial de 1,9° e temporal
de 6 horas. Desta forma, foram geradas séries horárias de parâmetros de onda (Hs, Tm, Tp, θm, θp e
dispersão direcional) para cada nó da malha de simulação (Figura 16).

Figura 16: Etapas envolvidas na geração da base de dados de ondas GOW.
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A reanálise foi executada em malha global de resolução de 1,5°x1°, com acoplamento de
malhas de maior detalhe ao longo da costa da América Latina e Caribe. Na costa brasileira a malha
de detalhe apresenta resolução de 0,5° (Figura 17).
O modelo foi calibrado e validado com dados de boias e satélites. Este processo foi realizado
em 3 etapas: i) validação preliminar dos dados através de comparação com dados instrumentais; ii)
remoção dos outliers representativos de eventos de furacões com base na metodologia proposta por
Mínguez et al. (2012); e iii) calibração dos dados de Hs a partir da metodologia proposta por Mínguez
et al. (2011).

Figura 17: Malhas utilizadas na simulação do projeto C3A da CEPAL. Em amarelo, a malha utilizada nas
simulações na costa brasileira. Fonte: IH Cantabria - MMA (2017a).

Para a validação preliminar foram utilizados os dados de 21 boias dispostas em águas
profundas nos oceanos Atlântico, Pacífico e no mar do Caribe. Além destas, dados de altimetria de
satélite das missões Jason 1, Jason 2, TOPEX, ERS-2, Envisat e GFO, também foram utilizados nas
fases de validação inicial e calibração do modelo.
É importante salientar que, devido à baixa resolução temporal dos dados de reanálise
atmosférica utilizados, eventos extremos resultantes de furacões não são bem representados na
simulação de ondas. Por este motivo, os dados referentes a estes eventos, chamados aqui de outliers,
foram excluídos das séries de dados medidos antes da comparação efetiva com os dados simulados.
Ao final do processo, os dados obtidos antes e após a calibração foram comparados com
dados medidos. Os dados calibrados apresentaram melhor representação em relação aos não
calibrados no que diz respeito aos mais altos valores de Hs (Figura 18).
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Figura 18: Comparação entre dados medidos com satélite e dados de reanálise antes e depois de calibrados.
Em azul os dados medidos, em verde os dados de reanálise sem calibração, e em vermelho os dados de
reanálise já calibrados (Fonte: Reguero et al., 2012).

Mais detalhes da geração, calibração e validação dos dados de onda podem ser encontrados
em Reguero et al (2012), CEPAL (2011) e no Documento Temático de Ondas (IH CANTABRIA - MMA,
2017a).

4.3. Divisão do Litoral Brasileiro
Com o intuito de representar os valores de elevação específicos de cada trecho da costa, o
litoral do Brasil foi dividido em zonas, e as análises de nível se deram separadamente em cada uma
delas. Para realizar tal divisão, foram considerados os seguintes parâmetros:
1. Orientação principal da costa e da batimetria adjacente;
2. Altura significativa de onda (Hs);
3 – Amplitude de maré astronômica (MA);
4 – Amplitude de maré meteorológica (MM).
Como resultado desta etapa o litoral brasileiro foi segmentado em 24 zonas, estando a zona
1 situada no extremo norte da costa do país e a zona 24 na porção mais ao sul (Figura 19). Nas
Figuras 20, 21 e 22 estão apresentadas as distribuições dos parâmetros utilizados na divisão do
litoral ao longo das 24 zonas. A análise da distribuição dos parâmetros demonstrados em tais figuras
foi realizada com base nos dados apresentados anteriormente na Figura 7.
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Figura 19: Divisão do litoral brasileiro em 24 zonas de acordo com parâmetros oceanográficos e orientação da
linha de costa.

Figura 20: Diagrama de caixa da altura significativa de onda indicando a distribuição do parâmetro ao longo
das 24 zonas.
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Figura 21: Diagrama de caixa da amplitude de maré astronômica indicando a distribuição do parâmetro ao
longo das 24 zonas.

Figura 22: Diagrama de caixa da amplitude de maré meteorológica indicando a distribuição do parâmetro ao
longo das 24 zonas.
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4.3.1. Orientação das Praias
Foram verificadas as orientações de linha de costa existentes em cada uma das 24 zonas.
Tal orientação foi obtida a partir do ângulo entre a normal à linha de costa e o norte (0°) (Figura 23).

Figura 23: Obtenção da orientação da linha de costa através do ângulo entre a normal à praia e o norte.
Exemplo da Praia dos Ingleses, Florianópolis - SC (Fonte da imagem: Google Earth).

As orientações de linha de costa presentes em cada uma das 24 zonas estão demonstradas
na Tabela 5.
Tabela 5: Direções apresentadas nas zonas 1 a 24.
Zonas
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

N

N

N

NNE

N

N

N

NNE

NE

NNE

E

E

NNE

NNE

NNE

NE

NNE

NNE

NNE

NE

ENE

NE

ESE

ESE

NE

NE

NE

ENE

NE

NE

NE

ENE

E

ENE

SE

SE

ENE

ENE

ENE

E

ENE

ENE

ENE

E

ESE

E

SSE

SSE

E

E

NNW

ESE

E

E

NNW

ESE

SE

ESE

S

ESE

ESE

SE

NNE

NNW

SE

NNW

S

SE

SSW

SSE

SW

S

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

N

NNE

ENE

NE

NE

NE

ENE

ENE

NNE

N

E

E

NNE

NE

E

ENE

ENE

ENE

E

E

NE

NNE

ESE

ESE

NE

ENE

ESE

E

E

E

SE

ESE

ENE

NE

SE

SE

ENE

E

SE

ESE

ESE

ESE

SSE

SE

E

ENE

SSE

SSE

E

ESE

SE

SE

SE

S

SSE

ESE

E

ESE

SE

SSE

SSE

SSW

S

SE

ESE

SE

SSE

S

S

SW

SSW

SSE

SE

SSE

S

SSW

SSW

S

SSE
S

S
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No total, foram verificadas doze orientações diferentes de linha de costa ao longo do litoral
do país. Desde linhas de costa com orientação para NNW até trechos com orientação para SW (Figura
24).
Na Figura 25, estão demonstradas as direções de linha de costa presentes em cada uma das
24 zonas em que foi dividido o litoral brasileiro.

Figura 24: Direções de linha de costa observadas ao longo do litoral brasileiro.

Figura 25: Direções de linha de costa apresentadas em cada uma das 24 zonas. Legenda de cores está
representada na Figura 24.
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4.3.2. Direções da Batimetria
Também foram averiguadas as orientações principais das isolinhas de batimetria em águas
profundas e intermediárias, nas 24 zonas. Mais uma vez, a orientação foi verificada a partir do ângulo
entre a normal às isolinhas e o norte (0°).
As orientações da batimetria verificadas em cada zona estão representadas na Tabela 6.
Tabela 6: Orientações iniciais da batimetria para cada área de estudo.
Zonas / Orientação inicial da batimetria (°)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

45

50

30

44

11

37

7,5

74

95

111,5

130

141

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

87

90

112

117

100

139

159

145,5

115

112

128

123

4.3.3. Níveis de Referência (z0)
As profundidades a serem utilizadas na propagação de ondas à nível regional foram baseadas
em cartas náuticas da DHN (Diretoria de Hidrografia e Navegação). Neste caso, cabe ressaltar que
estas cartas apresentam profundidades relativas à média das baixamares de sizígia, uma vez que tem
como objetivo a segurança da navegação. A diferença entre o nível apresentado nas cartas e o nível
médio do mar (NMM) de um marégrafo localizado na mesma área é o que chamamos aqui de z0.
A relação entre o nível apresentado nas cartas náuticas e o NMM dos marégrafos (z0) está
disponível nas próprias cartas (Figura 26) e vêm demonstradas juntamente com os resultados deste
documento no formato apresentado na Figura 27.
Dentre os marégrafos apresentados nas cartas náuticas utilizadas em cada zona, apenas um
foi utilizado como referência para obtenção do valor de z0. Optou-se por utilizar aqueles marégrafos
que se encontravam o mais distante possível de rios e baías, por serem representativos de locais
mais expostos. Na Tabela 7, estão listados os marégrafos utilizados em cada zona, bem como a sua
localização. Na Figura 28, a distribuição de tais marégrafos ao longo da costa brasileira.
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Figura 26: Diferenças entre o nível do mar apresentado na carta e valores de nível apresentados por alguns
marégrafos da área. Exemplo representado na carta 200 da DHN, entre o estado do Amapá e do Pará. MSL =
Nível Médio do Mar.

Figura 27: Exemplo da relação de níveis apresentada para a Zona 1.
Tabela 7: Marégrafos dos quais foram utilizados os valores de z0 (Fonte: Cartas náuticas da DHN). Sistema de
coordenadas Geográficas (Grau Decimal), Datum SIRGAS 2000 Z22S.
Zona

Nome

Nº Marégrafo

Lat.

Long.

z0 (m)

1

Ponta do Céu

10650

0,75

-50,10

2,1

2

Ponta do Céu I

10653

0,75

-50,12

2,1

3

Salinópolis

20520

-0,62

-47,35

2,75

4

Ilha de Santana

30130

-2,28

-43,63

2,3

5

Porto de Tutóia

30140

-2,76

-42,27

1,8

6

Mundaú

30331

-3,18

-39,38

1,6
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7

Termisa

30407

-4,82

-37,03

1,9

8

Porto de Cabedelo

30540

-6,97

-34,83

1,3

9

Ponta das Pedras

30620

-7,62

-34,80

1,3

10

Tamandaré

30680

-8,75

-35,10

1,2

10

Porto de Suape

30685

-8,39

-34,96

1,2

11

Porto de Maceió

30725

-9,68

-35,72

1,2

12

Capitania de Salvador

40141

-12,97

-38,52

1,3

13

Porto de Ilhéus

40145

-14,78

-39,03

1,1

14

Cabrália

40152

-16,28

-39,02

0,9

15

Conceição da Barra

40209

-18,62

-39,73

0,8

16

Porto de Tubarao

40255

-20,28

-40,24

0,8

17

Porto de Tubarao

40255

-20,28

-40,24

0,8

18

Terminal de Imbetiba

50116

-22,38

-41,77

0,7

19

Porto de Ubatuba

50205

-23,45

-45,04

0,7

20

Porto de Ubatuba

50205

-23,45

-45,04

0,7

21

Ilha da Paz

60208

-26,18

-48,49

0,7

22

DCP Sao Francisco do Sul

60220

-26,24

-48,58

0,8

23

Porto de Imbituba

60250

-28,22

-48,65

0,4

24

Tramandai

60320

-29,97

-50,12

0,1

Figura 28: Localização dos marégrafos escolhidos dentre aqueles apontados nas cartas náuticas.
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4.4. Propagação de Ondas e Cálculo do Runup
4.4.1. Transformação de ondas em águas rasas
Ao atingir águas rasas, as ondas sofrem transformações na altura, direção e velocidade de
propagação devido a interações com o fundo e com obstáculos. As principais transformações de
ondas em águas rasas são o empinamento, a refração, a difração e a perda de energia por atrito
(KAMPHUIS, 2000; HOLTHUIJSEN, 2007).
O empinamento (shoaling) ocorre quando a onda atinge águas rasas e passa a interagir
com o fundo, resultando em diminuição do comprimento da onda e incremento na altura da mesma
(Figura 29) (HOLTHUIJSEN, 2007).

Figura 29: Representação do processo de empinamento. Observe que com a redução da profundidade ocorre a
diminuição do comprimento da onda e aumento na altura da mesma para manter o fluxo de energia constante.

Por outro lado, a refração é a mudança de direção da onda conforme esta se aproxima
da praia (HOLTHUIJSEN, 2007). Quando a onda chega a zonas menos profundas, ocorre redução
da velocidade com que esta se desloca. Se uma onda chega de forma oblíqua a um ponto onde
a profundidade é menor, a porção da onda que atinge este ponto primeiro começa a diminuir a
velocidade enquanto a porção que está na parte mais profunda mantém a velocidade (HOLTHUIJSEN,
2007). Isso faz com que a onda mude de direção e se desloque conforme as isolinhas de batimetria
(Figura 30). É por causa deste processo que as cristas das ondas tendem a chegar paralelas à linha
de costa.
Por fim, a difração é o desvio ou espalhamento da onda ao contornar ou transpor um
obstáculo, sendo a difração mais intensa quanto menor for o comprimento de onda com relação
ao tamanho do obstáculo (HOLTHUIJSEN, 2007). Ao passar pelo obstáculo, ocorre a redistribuição
lateral de energia resultando na mudança da direção de propagação da onda (HOLTHUIJSEN, 2007)
(Figura 31).
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Figura 30: Representação do processo de refração das ondas. É possível verificar a tendência das ondas de
ficarem paralelas à linha de costa conforme se aproximam da praia (Fonte: Adaptado de HOLTHUIJSEN, 2007).

Figura 31: Representação do processo de difração. Nota-se aqui a modificação da direção de propagação das
ondas devido ao contato com obstáculos (Fonte: Adaptado de HOLTHUIJSEN, 2007).

4.4.2. Propagação de ondas pelo método de Snell
A propagação de ondas até águas rasas foi realizada com base na lei de Snell da propagação
de ondas. São calculados os valores de altura de onda em águas rasas considerando os processos
de empinamento e refração:

𝐻2 = 𝐻1 ∗ 𝐾𝑠ℎ ∗ 𝐾𝑟
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Onde, H2 é a altura da onda na profundidade 2, H1 é a altura da onda na profundidade 1,
Ksh é o coeficiente de empinamento e Kr é o coeficiente de refração. Os coeficientes são função da
celeridade de grupo (Cg) e da direção de propagação da onda (θ) nas profundidades 1 e 2:

𝐶𝑔1
𝐶𝑔2

𝐾𝑠ℎ =

𝑒 𝐾𝑟 =

𝑐𝑜𝑠θ1
𝑐𝑜𝑠θ2

A celeridade de grupo, por sua vez, é calculada em função do período (T), do comprimento
de onda (L) e da profundidade (h):

𝐶𝑔1 =

𝐿1
𝑔𝑇
=
2
2𝑇
4𝜋

𝐶𝑔2 = 𝐶. 𝑛

𝑛=

𝑐=

𝐿
𝑇

𝑘=

2𝜋
𝐿

1
2𝑘ℎ
1+
2
sen h( 2𝑘ℎ)

𝐿=

𝑔𝑇²
2𝜋ℎ
𝑡𝑎𝑛ℎ
2𝜋
𝐿

Considera-se que as direções de propagação nas profundidades 1 e 2 tem relação direta
com a orientação das isolinhas batimétricas nestas profundidades. Assim, há a mudança de direção
de ondas em dois trechos do perfil batimétrico, uma mudança de águas profundas1 para águas
intermediárias2 e uma mudança de águas intermediárias para águas rasas3 (Figura 32).

1
2
3

Águas Profundas: As ondas estão em águas profundas quando a profundidade (d) é superior a metade do comprimento da onda
(L): d>L/2.
Águas Intermediárias: As ondas estão em águas intermediárias quando a profundidade (d) é superior a um vigésimo, mas inferior
a metade do comprimento de onda (L): L/2>d>L/20.
Águas rasas: As ondas estão em águas rasas quando a profundidade (d) é inferior a um vigésimo do comprimento da onda (L):
d<L/20. (Glossário das Zonas Costeiras. Disponível em: <http://www.aprh.pt/rgci/glossario/index.html>.)
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Águas
profundas

Águas
intermediárias

Águas
Rasas

Costa

Figura 32: Orientação da batimetria em dois trechos do perfil. As profundidades (h) e o ângulo das isóbatas
(α), em relação ao norte, nestes dois trechos são considerados no cálculo.

Desta forma, cada estado de mar é propagado desde uma profundidade d1 até uma
profundidade final d2, próximo à praia. Esta profundidade d1 é próxima a profundidade de fechamento
(profundidade na qual a onda passa a interagir com o fundo de forma a mudar significativamente a
morfologia (HALLERMEIER, 1981)). A propagação de cada estado de mar ocorre até que se atinge a
profundidade de 5m.
A propagação de cada caso de onda é realizada sobre um nível instantâneo do mar (NIM)
que é a soma da maré astronômica (MA) e maré meteorológica (MM) referentes ao mesmo período
do caso.

𝑁𝐼𝑀 = 𝑀𝐴 + 𝑀𝑀

Na Figura 33, estão apontadas as principais dimensões envolvidas na propagação de ondas
pelo método de Snell, aplicadas neste documento.
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Figura 33: Representação das principais dimensões/profundidades envolvidas do cálculo da propagação de
ondas por Snell.

4.4.3. Cálculo do Runup
O runup pode ser definido como a máxima excursão vertical da água na zona de espraiamento
(STOCKDON et al., 2006). Normalmente, o cálculo do runup se dá por meio de modelos empíricos
gerados a partir de dados de campo que relacionam parâmetros de onda com a excursão das ondas
na faixa de areia (NIELSEN; HANSLOW, 1991).
Muitos trabalhos foram desenvolvidos no sentido de predizer o comportamento das ondas
ao chegar à praia ou ao atingir uma estrutura (HUNT, 1959; GUZA; THORTON, 1982; HOLMAN, 1986;
MASE, 1989; NIELSEN; HANSLOW, 1991; STOCKDON et al., 2006; SILVA, 2012). Grande parte deles
considera como um único processo as elevações decorrentes do wave setup (empilhamento de água
devido à quebra de ondas) e do espraiamento, devido a complexidade em se diferir tais processos
em campo.
O modelo empírico empregado no cálculo do runup no documento foi desenvolvido por
Nielsen e Hanslow (1991). Os autores fizeram testes para cálculo de runup em praias arenosas reais,
com declividades variadas. Foram analisados os valores de runup de seis praias (de praias dissipativas
a refletivas), relacionando-os aos dados de altura de ondas de águas profundas (aproximadamente
80m). Os dados de onda abrangeram alturas de onda de 0,53 a 3,76m e períodos de 6,4 a 11,5s.
Assim, as seguintes relações foram propostas:

𝑅𝑠 = 1,42𝑥

𝑅50% = 0,3𝑥
𝑅� = 0,89𝑥

𝑅2% = 1,98𝑥

𝑅1% = 2,15𝑥
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Onde, Rs é o valor significativo (média de 1/3 dos maiores valores) de runup, R50% é o valor
superado por 50% das ondas, R̅ é o runup médio, R2% é o valor superado por 2% das ondas, R1% é
o valor superado por apenas 1% das ondas, x é o melhor ajuste vertical da distribuição do runup e
varia de acordo com a declividade da face da praia:
𝑥~0,6(𝐻𝑜𝑟𝑚𝑠 𝐿𝑜 ) 0,5 𝑡𝑎𝑛 𝛽𝐹 para 𝑡𝑎𝑛 𝛽𝐹 > 0,1
𝑥 ~ 0,05 (𝐻𝑜𝑟𝑚𝑠 𝐿𝑜 ) 0,5 para 𝑡𝑎𝑛𝛽𝐹 < 0,1

Onde, Horms é média quadrática da altura das ondas e βF é a declividade da face da praia.
Como é possível observar nas equações apresentadas pelos autores, o runup é calculado
de forma diferente de acordo com a declividade da face da praia em questão. Por essa razão, o
cálculo deste parâmetro foi realizado tanto para praias dissipativas quanto para praias refletivas,
sendo definido um valor de declividade (tanβ) de 0,01 para praias dissipativas e 0,105 para praias
refletivas. Desta forma, para cada estado de mar propagado, foi calculado um valor de runup para
praias dissipativas e um valor de runup para praias refletivas, resultando em duas séries horárias de
60 anos dos parâmetros.

4.5. Cálculo da Cota de Inundação (CI) e Resultados
A cota de inundação (CI) foi obtida a partir da soma dos valores de z0, maré astronômica
(MA), maré meteorológica (MM) e runup (Ru):

𝐶𝐼 = 𝑧0 + 𝑀𝐴 + 𝑀𝑀 + 𝑅𝑢

Ao final foram obtidas séries de cota de inundação com resolução temporal horária. Os
resultados de nível do mar instantâneo para águas profundas (Nível) e águas rasas (CI) foram gerados
em todas as 24 zonas para cada orientação de linha de costa, de acordo com o estágio morfodinâmico
da praia. As séries de cota de inundação e de nível instantâneo do mar foram analisadas em regime
médio e extremo.

4.5.1. Análise de Curto Prazo – Regime Médio
Neste documento o regime médio foi calculado de forma a apresentar o valor da cota de
inundação e o número de horas que esta é atingida ou superada por ano. O cálculo realizado se
apresenta na equação a seguir:
𝑁

𝑁°ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 = �
𝑖=1

𝑛𝐶𝑖
𝑎𝑛𝑜𝑠

Onde N é o número total de valores de cota de inundação da série de 60 anos de dados
e nci é o número de horas que a cota é atingida ou superada. Este cálculo foi realizado para praias
dissipativas e refletivas para cada orientação da linha de costa dentro de cada uma das 24 zonas.
Finalmente, o resultado é apresentado como nas Figuras 34 e 35.
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Nº de horas ao que a cota é atingida ou superada

ZONA 11 - Praias Reﬂetivas (E)

Cota de inundação (m)

Figura 34: Exemplo da análise de regime médio de cota de inundação para praias dissipativas com orientação
para Leste da zona 11.

Nº de horas ao ano que a cota é atingida ou superada

ZONA 11 - Praias Dissipativas (E)

Cota de inundação (m)

Figura 35: Exemplo da análise de regime médio de cota de inundação para praias refletivas com orientação
para Leste da zona 11.

O mesmo cálculo foi realizado para os valores de nível instantâneo do mar - NIM (Figura 36).
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Nº de horas ao ano que a cota é atingida ou superada

ZONA 11 - Nível Instantâneo do Mar

Cota de inundação (m)

Figura 36: Exemplo de análise de regime médio realizado para o nível instantâneo do mar da zona 11.

4.5.2. Análise de Longo Prazo - Regime Extremo
As análises de regime extremo foram realizadas de forma a apresentar a probabilidade de
ocorrência e o período de retorno para cada valor de cota de inundação.
A análise de regime extremo utilizada para geração dos resultados deste documento foi o
Método dos Máximos Anuais (Annual-maximum-aproach). A abordagem dos máximos anuais leva
em consideração o maior valor observado em cada ano (HOLTHUIJSEN, 2007). Neste caso, o valor
máximo anual é selecionado, obtendo-se N valores para N anos analisados.
Segundo a teoria dos valores extremos, a distribuição a ser utilizada aqui é a distribuição
generalizada de valores extremos (Generalized Extreme-Value – GEV). No caso da série original
utilizada apresentar uma distribuição de Weibull ou log-normal, a distribuição GEV dos máximos fica
reduzida a distribuição de Gumbel (HOLTHUIJSEN, 2007).
A distribuição GEV é dada por:

Pr = 𝑒𝑥𝑝 − 1 + 𝐶
A distribuição de Gumbel é dada por:

𝐻𝑠,𝐴𝑀 − 𝐹
𝐵

Pr = 𝑒𝑥𝑝 −𝑒𝑥𝑝 −

−1⁄𝐶

𝐻𝑠,𝑀𝐴 − 𝐹
𝐵

Onde, Hs,AM é o valor máximo atingido no ano, F é o parâmetro de localização (posição da
distribuição no eixo Hs) e B é o parâmetro de escala (KAMPHUIS, 2000).
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A estimativa do período de retorno, em anos, é então dada por:

𝑅𝑃 =

1
1 − 𝑃𝑅

A distribuição do regime extremo é, por fim, apresentada como demonstra a Figura 37.

Cota de Inundação (metros)

ZONA 11 - Praias Reﬂetivas (E)

Período de Retorno (anos)

Figura 37: Resultado da análise de regime extremo das praias refletivas de orientação Leste (E) da zona 11. IC
= Intervalo de Confiança.

4.6. Considerações Sobre o Uso do Documento
Como citado no item 1.2 deste documento, existem algumas limitações com relação aos
resultados obtidos e apresentados. Entre elas, o fato de a cota de inundação de uma praia ser obtida
a partir da hipótese de que a declividade da mesma é homogênea e contínua. De maneira geral, isto
não corresponde ao perfil de uma praia real composto por berma, duna ou estrutura antrópica.
Algumas metodologias podem ser utilizadas de forma a aproximar os valores de cota de
inundação apresentados no documento aos da realidade da praia objeto de estudo. Para estimar de
modo simplificado a cota ou a distância alcançada pelo runup da onda em uma praia composta por
dois setores de perfil, se recomenda utilizar a formulação proposta por Van der Meer e Janssen (1995)
(Figura 38). Tal formulação permite determinar o runup em um perfil com dois setores α e β a partir
do runup que teria o primeiro setor - Ru0 (dado pelo documento “Uma proposta de abordagem para
o estabelecimento do regime probabilístico de inundação costeira do Brasil”) e das características de
rugosidade e percolação do segundo setor.
Para tanto, é necessário realizar uma estimativa do nível de maré (ZNM) pelo qual se
propaga a onda que chega a cota ZCI. Em uma primeira aproximação, se ZCI é a cota de inundação
correspondente a X anos de período de retorno, se tomará como ZNM a correspondente, também
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a X anos de período de retorno. Um exemplo de aplicação desta metodologia está apresentado no
próximo capítulo.

Figura 38: Aproximação de Van der Meer e Janssen (1995) para o cálculo do runup em um perfil de dois
setores.
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CAPÍTULO 5: UMA PROPOSTA
DE ABORDAGEM PARA O
ESTABELECIMENTO DE REGIME
PROBABILÍSTICO DE ÁREA DE
INUNDAÇÃO COSTEIRA DO
BRASIL

5. Uma Proposta de Abordagem para o Estabelecimento de Regime
Probabilístico de Área de Inundação Costeira do Brasil
5.1. Introdução
Os resultados deste documento estão apresentados por zona e contém as análises de regime
médio e extremo de maré e cota de inundação. Além dos resultados, estão apresentadas também
informações sobre os dados utilizados, orientação de linha de costa e valores de z0 para cada zona.

5.2. Como Buscar os Resultados no documento “Uma proposta de abordagem
para o estabelecimento do regime probabilístico de inundação costeira do
Brasil”
Ao buscar os resultados no documento “Uma proposta de abordagem para o estabelecimento
do regime probabilístico de inundação costeira do Brasil” o leitor deve atentar para os seguintes
passos a serem seguidos:
1. Localizar a área de interesse no litoral brasileiro e verificar em qual, das 24 zonas, ela se
encontra (Figura 39).

Figura 39: Posição da Zona 9 (em verde) no litoral do Brasil.

2. Verificar qual a orientação da linha de costa da praia que se quer os resultados (Figura
40):
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Figura 40: Verificação da orientação da linha de costa na zona de interesse (Fonte da Imagem: Google Earth).

3. Identificar o estágio morfodinâmico em que a área de interesse se encontra através da
declividade da face da praia (βF):
- Praia Dissipativa:
- Praia Refletiva:

𝑡𝑎𝑛𝛽𝐹 ≤ 0,1

𝑡𝑎𝑛𝛽𝐹 > 0,1

Atentar para o fato de que praias arenosas podem variar de estágio morfodinâmico conforme
o clima de ondas incidente. Praias refletivas podem assumir comportamento dissipativo em situações
extremas, por exemplo.
4. Localizar nos resultados deste documento a zona em questão e verificar qual a cor da
orientação de linha de costa referente à área da qual se quer os resultados. Os resultados
são apresentados com coloração diferente para cada orientação (Figura 41).
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Figura 41: Descrição da Zona 9. Destacado em vermelho o número da zona e a orientação da linha de costa
que devem ser observados pelo usuário. Neste caso, trata-se de uma praia orientada para leste na Zona 9.

5. Buscar nos gráficos de regime médio e extremo os resultados de cota de inundação
referentes à orientação da linha de costa de interesse (Figuras 42 e 43).

Figura 42: Exemplo de resultado do regime médio para cota de inundação.
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Figura 43: Exemplo de resultado do regime extremo para cota de inundação.

6. E, por fim, buscar os valores de nível (MA e MM) em mar aberto (Figuras 44 e 45).

Figura 44: Exemplo de resultado do regime médio para maré.
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Figura 45: Exemplo de resultado do regime extremo para maré.

5.3. Exemplo de Aplicação do Documento
Neste item será apresentado um exemplo de aplicação dos resultados apresentado no
documento “Uma proposta de abordagem para o estabelecimento do regime probabilístico de
inundação costeira do Brasil”. A análise foi realizada no sistema praial Barra da Lagoa - Moçambique
(Florianópolis - SC) (Figura 46), de forma a avaliar cota de inundação e nível instantâneo do mar em
trechos da praia com diferentes orientações de linha de costa.
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Figura 46: Sistema praial Barra da Lagoa-Moçambique, áreas nas quais foi aplicada a metodologia
demonstrada.

O primeiro passo é localizar em qual zona do litoral brasileiro se encontra a área de estudo
desejada. Neste caso, o sistema praial Barra da Lagoa - Moçambique se encontra na zona 22 (Figura 47).

Figura 47: Layout Zona 22.

A seguir, devemos verificar a orientação da linha de costa nos trechos da praia a serem
analisados: sendo NE na Barra da Lagoa e SE na praia de Moçambique (ver Figura 46).
Só então, as seguintes questões podem ser respondidas:
a) Qual é o nível instantâneo do mar superado 1 hora ao ano?

Nº de horas ao ano que o nível de maré é atingido ou superado

- Nível: 1,1m

Nível de Maré (m)

Figura 48: Resultados de regime médio de maré da zona 22.
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b) Qual é o nível instantâneo do mar alcançado uma vez dentro de 50 anos? Quais são
os intervalos de confiança?
- Nível: 1,37m
- Intervalo de confiança: 1,25m e 1,50m.

Nº de maré com respeito ao NMM (metros)

Probabilidade Acumulada

Intervalo de conﬁança de 95%

Período de Retorno (anos)

Figura 49: Resultados de regime extremo de maré da zona 22.

c) Qual a cota de inundação a ser alcançada 10 horas por ano?

Nº de horas ao ano que a cota é atingida ou superada

- Para Barra da Lagoa: 3,2m.

Cota de inundação (m)

Figura 50: Resultados de regime médio de cota de inundação da zona 22 (NE).
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Nº de horas ao ano que a cota é atingida ou superada

- Para Moçambique: 3,8m.

Cota de inundação (m)

Figura 51: Resultados de regime médio de cota de inundação da zona 22 (SE).

d) Qual a cota de inundação com período de retorno de 50 anos nos dois setores de perfil
analisados?
Neste caso, será apresentado um exemplo de aplicação dos valores de cota de inundação
do documento “Uma proposta de abordagem para o estabelecimento do regime probabilístico de
inundação costeira do Brasil” utilizando a aproximação de Van der Meer e Jansen (1995).
A metodologia consiste em 6 passos (Figura 52):
1. Escolha do período de retorno com o qual se vai trabalhar: neste caso, valores de cota
de inundação referentes ao período de retorno de 50 anos;
2. Verificação do valor de nível instantâneo (NI) referente ao período de retorno de 50 anos
da Zona 22 (zona em que está inserida a área de estudo);
3. Verificação dos valores de cota de inundação (CI0) referentes ao período de retorno
de 50 anos da Zona 22. Nota-se que os resultados são diferentes de acordo com a
orientação da linha de costa: Barra da Lagoa (NE) e Moçambique (SE);
4. Cálculo do runup inicial com base nos valores citados anteriormente:

𝑅𝑢 0 = 𝐶𝐼0 − 𝑁𝐼

5. Cálculo do runup ajustado de acordo com a formulação proposta por Van der Meer e
Jansen (1995):

𝑅𝑢 = 𝑅𝑢 0 ∗ 𝛾𝑏 ∗ 𝛾𝑓 ∗ 𝛾𝑤
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6. Cálculo da cota de inundação ajustada com base no novo valor de runup:

𝐶𝐼 = 𝑅𝑢 + 𝑁𝐼

Figura 52: Passos seguidos para aplicação da metodologia.

Os valores dos parâmetros de declividade, rugosidade e percolação bem como os resultados
finais obtidos em cata etapa da metodologia para as duas orientações de linha de costa estão
apresentados na Tabela 8.
Tabela 8: Parâmetros utilizados e resultados obtidos em cada passo da metodologia.
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5.4. Uma proposta de abordagem para o estabelecimento de regime probabilístico de área de inundação costeira do Brasil:
ZONA 1
LOCALIZAÇÃO DA ZONA 1

PONTOS DE DADOS UTILIZADOS

NÍVEL DE REFERÊNCIA

DIREÇÕES DA COSTA

BASES DE DADOS UTILIZADAS
ONDAS
Período: 1948-2008.
Base de Dados: GOW - Global Ocean Waves (SMC-Brasil).
Simulação Global: WWIII - Wave Watch III.
Calibração Modelo Global: Dados de satélite: Jason 1, Jason 2, TOPEX, ERS - 2, ENVISAT, GFO.
Validação Modelo Global: Dados de satélite e dados de 21 boias ao longo do globo (NOAA, Environment Canadá e Puertos del Estado (Espanha)).

MARÉ ASTRONÔMICA
Período: 1948-2008.
Base de Dados: GOT - Global Ocean Tide (SMC-Brasil).
Simulação: Constantes harmônicas do modelo TPXO versão 7 e reconstrução da série com a ferramenta t_tide
(Realizada pelo IH Cantabria).
Validação: 24 Marégrafos ao longo da costa brasileira e 4 marégrafos da Universidade do Havaí (UHSLC)
(Realizada pelo IH Cantabria).
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MARÉ METEOROLÓGICA
Período: 1948-2008.
Base de Dados: GOS - Global Ocean Surge (SMC-Brasil).
Simulação: ROMS - Regional Ocean Modeling System (Realizada pelo IH Cantabria).
Validação: Marégrafos da base de dados da Universidade do Havaí (UHSLC) (Realizada pelo IH Cantabria).

NÍVEL DE MARÉ

COTA DE INUNDAÇÃO

REGIME MÉDIO

REGIME MÉDIO
Praias Dissipativas (tan β ≤ 0,1)

REGIME EXTREMO
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Praias Refletivas (tan β > 0,1)

COTA DE INUNDAÇÃO
REGIME EXTREMO
Praias Dissipativas (tan β ≤ 0,1)
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COTA DE INUNDAÇÃO
REGIME EXTREMO
Praias Refletivas (tan β > 0,1)
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ZONA 2
LOCALIZAÇÃO DA ZONA 2

PONTOS DE DADOS UTILIZADOS

NÍVEL DE REFERÊNCIA

DIREÇÕES DA COSTA

BASES DE DADOS UTILIZADAS
ONDAS
Período: 1948-2008.
Base de Dados: GOW - Global Ocean Waves (SMC-Brasil).
Simulação Global: WWIII - Wave Watch III.
Calibração Modelo Global: Dados de satélite: Jason 1, Jason 2, TOPEX, ERS - 2, ENVISAT, GFO.
Validação Modelo Global: Dados de satélite e dados de 21 boias ao longo do globo (NOAA, Environment Canadá e Puertos del Estado (Espanha)).

MARÉ ASTRONÔMICA
Período: 1948-2008.
Base de Dados: GOT - Global Ocean Tide (SMC-Brasil).
Simulação: Constantes harmônicas do modelo TPXO versão 7 e reconstrução da série com a ferramenta t_tide
(Realizada pelo IH Cantabria).
Validação: 24 Marégrafos ao longo da costa brasileira e 4 marégrafos da Universidade do Havaí (UHSLC)
(Realizada pelo IH Cantabria).
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MARÉ METEOROLÓGICA
Período: 1948-2008.
Base de Dados: GOS - Global Ocean Surge (SMC-Brasil).
Simulação: ROMS - Regional Ocean Modeling System (Realizada pelo IH Cantabria).
Validação: Marégrafos da base de dados da Universidade do Havaí (UHSLC) (Realizada pelo IH Cantabria).

NÍVEL DE MARÉ

COTA DE INUNDAÇÃO

REGIME MÉDIO

REGIME MÉDIO
Praias Dissipativas (tan β ≤ 0,1)

REGIME EXTREMO
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Praias Refletivas (tan β > 0,1)

COTA DE INUNDAÇÃO
REGIME EXTREMO
Praias Dissipativas (tan β ≤ 0,1)
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COTA DE INUNDAÇÃO
REGIME EXTREMO
Praias Refletivas (tan β > 0,1)
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ZONA 3
LOCALIZAÇÃO DA ZONA 3

PONTOS DE DADOS UTILIZADOS

NÍVEL DE REFERÊNCIA

DIREÇÕES DA COSTA

BASES DE DADOS UTILIZADAS
ONDAS
Período: 1948-2008.
Base de Dados: GOW - Global Ocean Waves (SMC-Brasil).
Simulação Global: WWIII - Wave Watch III.
Calibração Modelo Global: Dados de satélite: Jason 1, Jason 2, TOPEX, ERS - 2, ENVISAT, GFO.
Validação Modelo Global: Dados de satélite e dados de 21 boias ao longo do
globo (NOAA, Environment Canadá e Puertos del Estado (Espanha)).

MARÉ ASTRONÔMICA
Período: 1948-2008.
Base de Dados: GOT - Global Ocean Tide (SMC-Brasil).
Simulação: Constantes harmônicas do modelo TPXO versão 7 e reconstrução da série com a ferramenta t_tide
(Realizada pelo IH Cantabria).
Validação: 24 Marégrafos ao longo da costa brasileira e 4 marégrafos da Universidade do Havaí (UHSLC)
(Realizada pelo IH Cantabria).
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MARÉ METEOROLÓGICA
Período: 1948-2008.
Base de Dados: GOS - Global Ocean Surge (SMC-Brasil).
Simulação: ROMS - Regional Ocean Modeling System (Realizada pelo IH Cantabria).
Validação: Marégrafos da base de dados da Universidade do Havaí (UHSLC) (Realizada pelo IH Cantabria).

NÍVEL DE MARÉ

COTA DE INUNDAÇÃO

REGIME MÉDIO

REGIME MÉDIO
Praias Dissipativas (tan β ≤ 0,1)

REGIME EXTREMO
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Praias Refletivas (tan β > 0,1)

COTA DE INUNDAÇÃO
REGIME EXTREMO
Praias Dissipativas (tan β ≤ 0,1)

Praias Refletivas (tan β > 0,1)
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ZONA 4
LOCALIZAÇÃO DA ZONA 4

PONTOS DE DADOS UTILIZADOS

NÍVEL DE REFERÊNCIA

DIREÇÕES DA COSTA

BASES DE DADOS UTILIZADAS
ONDAS
Período: 1948-2008.
Base de Dados: GOW - Global Ocean Waves (SMC-Brasil).
Simulação Global: WWIII - Wave Watch III.
Calibração Modelo Global: Dados de satélite: Jason 1, Jason 2, TOPEX, ERS - 2, ENVISAT, GFO.
Validação Modelo Global: Dados de satélite e dados de 21 boias ao longo do
globo (NOAA, Environment Canadá e Puertos del Estado (Espanha)).

MARÉ ASTRONÔMICA
Período: 1948-2008.
Base de Dados: GOT - Global Ocean Tide (SMC-Brasil).
Simulação: Constantes harmônicas do modelo TPXO versão 7 e reconstrução da série com a ferramenta t_tide
(Realizada pelo IH Cantabria).
Validação: 24 Marégrafos ao longo da costa brasileira e 4 marégrafos da Universidade do Havaí (UHSLC)
(Realizada pelo IH Cantabria).
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MARÉ METEOROLÓGICA
Período: 1948-2008.
Base de Dados: GOS - Global Ocean Surge (SMC-Brasil).
Simulação: ROMS - Regional Ocean Modeling System (Realizada pelo IH Cantabria).
Validação: Marégrafos da base de dados da Universidade do Havaí (UHSLC) (Realizada pelo IH Cantabria).

NÍVEL DE MARÉ

COTA DE INUNDAÇÃO

REGIME MÉDIO

REGIME MÉDIO
Praias Dissipativas (tan β ≤ 0,1)

REGIME EXTREMO
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Praias Refletivas (tan β > 0,1)

COTA DE INUNDAÇÃO
REGIME EXTREMO
Praias Dissipativas (tan β ≤ 0,1)

Praias Refletivas (tan β > 0,1)
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ZONA 5
LOCALIZAÇÃO DA ZONA 5

PONTOS DE DADOS UTILIZADOS

NÍVEL DE REFERÊNCIA

DIREÇÕES DA COSTA

BASES DE DADOS UTILIZADAS
ONDAS
Período: 1948-2008.
Base de Dados: GOW - Global Ocean Waves (SMC-Brasil).
Simulação Global: WWIII - Wave Watch III.
Calibração Modelo Global: Dados de satélite: Jason 1, Jason 2, TOPEX, ERS - 2, ENVISAT, GFO.
Validação Modelo Global: Dados de satélite e dados de 21 boias ao longo do
globo (NOAA, Environment Canadá e Puertos del Estado (Espanha)).

MARÉ ASTRONÔMICA
Período: 1948-2008.
Base de Dados: GOT - Global Ocean Tide (SMC-Brasil).
Simulação: Constantes harmônicas do modelo TPXO versão 7 e reconstrução da série com a ferramenta t_tide
(Realizada pelo IH Cantabria).
Validação: 24 Marégrafos ao longo da costa brasileira e 4 marégrafos da Universidade do Havaí (UHSLC)
(Realizada pelo IH Cantabria).
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MARÉ METEOROLÓGICA
Período: 1948-2008.
Base de Dados: GOS - Global Ocean Surge (SMC-Brasil).
Simulação: ROMS - Regional Ocean Modeling System (Realizada pelo IH Cantabria).
Validação: Marégrafos da base de dados da Universidade do Havaí (UHSLC) (Realizada pelo IH Cantabria).

NÍVEL DE MARÉ

COTA DE INUNDAÇÃO

REGIME MÉDIO

REGIME MÉDIO
Praias Dissipativas (tan β ≤ 0,1)

REGIME EXTREMO
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Praias Refletivas (tan β > 0,1)

COTA DE INUNDAÇÃO
REGIME EXTREMO
Praias Dissipativas (tan β ≤ 0,1)

Praias Refletivas (tan β > 0,1)
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ZONA 6
LOCALIZAÇÃO DA ZONA 6

PONTOS DE DADOS UTILIZADOS

NÍVEL DE REFERÊNCIA

DIREÇÕES DA COSTA

BASES DE DADOS UTILIZADAS
ONDAS
Período: 1948-2008.
Base de Dados: GOW - Global Ocean Waves (SMC-Brasil).
Simulação Global: WWIII - Wave Watch III.
Calibração Modelo Global: Dados de satélite: Jason 1, Jason 2, TOPEX, ERS - 2, ENVISAT, GFO.
Validação Modelo Global: Dados de satélite e dados de 21 boias ao longo do
globo (NOAA, Environment Canadá e Puertos del Estado (Espanha)).

MARÉ ASTRONÔMICA
Período: 1948-2008.
Base de Dados: GOT - Global Ocean Tide (SMC-Brasil).
Simulação: Constantes harmônicas do modelo TPXO versão 7 e reconstrução da série com a ferramenta t_tide
(Realizada pelo IH Cantabria).
Validação: 24 Marégrafos ao longo da costa brasileira e 4 marégrafos da Universidade do Havaí (UHSLC)
(Realizada pelo IH Cantabria).
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MARÉ METEOROLÓGICA
Período: 1948-2008.
Base de Dados: GOS - Global Ocean Surge (SMC-Brasil).
Simulação: ROMS - Regional Ocean Modeling System (Realizada pelo IH Cantabria).
Validação: Marégrafos da base de dados da Universidade do Havaí (UHSLC) (Realizada pelo IH Cantabria).

NÍVEL DE MARÉ

COTA DE INUNDAÇÃO

REGIME MÉDIO

REGIME MÉDIO
Praias Dissipativas (tan β ≤ 0,1)

REGIME EXTREMO
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Praias Refletivas (tan β > 0,1)

COTA DE INUNDAÇÃO
REGIME EXTREMO
Praias Dissipativas (tan β ≤ 0,1)

Praias Refletivas (tan β > 0,1)
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ZONA 7
LOCALIZAÇÃO DA ZONA 7

PONTOS DE DADOS UTILIZADOS

NÍVEL DE REFERÊNCIA

DIREÇÕES DA COSTA

BASES DE DADOS UTILIZADAS
ONDAS
Período: 1948-2008.
Base de Dados: GOW - Global Ocean Waves (SMC-Brasil).
Simulação Global: WWIII - Wave Watch III.
Calibração Modelo Global: Dados de satélite: Jason 1, Jason 2, TOPEX, ERS - 2, ENVISAT, GFO.
Validação Modelo Global: Dados de satélite e dados de 21 boias ao longo do
globo (NOAA, Environment Canadá e Puertos del Estado (Espanha)).

MARÉ ASTRONÔMICA
Período: 1948-2008.
Base de Dados: GOT - Global Ocean Tide (SMC-Brasil).
Simulação: Constantes harmônicas do modelo TPXO versão 7 e reconstrução da série com a ferramenta t_tide
(Realizada pelo IH Cantabria).
Validação: 24 Marégrafos ao longo da costa brasileira e 4 marégrafos da Universidade do Havaí (UHSLC)
(Realizada pelo IH Cantabria).
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Período: 1948-2008.
Base de Dados: GOS - Global Ocean Surge (SMC-Brasil).
Simulação: ROMS - Regional Ocean Modeling System (Realizada pelo IH Cantabria).
Validação: Marégrafos da base de dados da Universidade do Havaí (UHSLC) (Realizada pelo IH Cantabria).

NÍVEL DE MARÉ

COTA DE INUNDAÇÃO

REGIME MÉDIO

REGIME MÉDIO
Praias Dissipativas (tan β ≤ 0,1)

REGIME EXTREMO
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Praias Refletivas (tan β > 0,1)

COTA DE INUNDAÇÃO
REGIME EXTREMO
Praias Dissipativas (tan β ≤ 0,1)

Praias Refletivas (tan β > 0,1)
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ZONA 8
LOCALIZAÇÃO DA ZONA 8

PONTOS DE DADOS UTILIZADOS

NÍVEL DE REFERÊNCIA

DIREÇÕES DA COSTA

BASES DE DADOS UTILIZADAS
ONDAS
Período: 1948-2008.
Base de Dados: GOW - Global Ocean Waves (SMC-Brasil).
Simulação Global: WWIII - Wave Watch III.
Calibração Modelo Global: Dados de satélite: Jason 1, Jason 2, TOPEX, ERS - 2, ENVISAT, GFO.
Validação Modelo Global: Dados de satélite e dados de 21 boias ao longo do
globo (NOAA, Environment Canadá e Puertos del Estado (Espanha)).

MARÉ ASTRONÔMICA
Período: 1948-2008.
Base de Dados: GOT - Global Ocean Tide (SMC-Brasil).
Simulação: Constantes harmônicas do modelo TPXO versão 7 e reconstrução da série com a ferramenta t_tide
(Realizada pelo IH Cantabria).
Validação: 24 Marégrafos ao longo da costa brasileira e 4 marégrafos da Universidade do Havaí (UHSLC)
(Realizada pelo IH Cantabria).
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MARÉ METEOROLÓGICA
Período: 1948-2008.
Base de Dados: GOS - Global Ocean Surge (SMC-Brasil).
Simulação: ROMS - Regional Ocean Modeling System (Realizada pelo IH Cantabria).
Validação: Marégrafos da Universidade do Havaí (UHSLC) (Realizada pelo IH Cantabria).

NÍVEL DE MARÉ

COTA DE INUNDAÇÃO

REGIME MÉDIO

REGIME MÉDIO
Praias Dissipativas (tan β ≤ 0,1)

REGIME EXTREMO
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Praias Refletivas (tan β > 0,1)

COTA DE INUNDAÇÃO
REGIME EXTREMO
Praias Dissipativas (tan β ≤ 0,1)

Praias Refletivas (tan β > 0,1)
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ZONA 9
LOCALIZAÇÃO DA ZONA 9

PONTOS DE DADOS UTILIZADOS

NÍVEL DE REFERÊNCIA

DIREÇÕES DA COSTA

BASES DE DADOS UTILIZADAS
ONDAS
Período: 1948-2008.
Base de Dados: GOW - Global Ocean Waves (SMC-Brasil).
Simulação Global: WWIII - Wave Watch III.
Calibração Modelo Global: Dados de satélite: Jason 1, Jason 2, TOPEX, ERS - 2, ENVISAT, GFO.
Validação Modelo Global: Dados de satélite e dados de 21 boias ao longo do
globo (NOAA, Environment Canadá e Puertos del Estado (Espanha)).

MARÉ ASTRONÔMICA
Período: 1948-2008.
Base de Dados: GOT - Global Ocean Tide (SMC-Brasil).
Simulação: Constantes harmônicas do modelo TPXO versão 7 e reconstrução da série com a
ferramenta t_tide (Realizada pelo IH Cantabria).
Validação: 24 Marégrafos ao longo da costa brasileira e 4 marégrafos da Universidade do
Havaí (UHSLC) (Realizada pelo IH Cantabria).

98

MARÉ METEOROLÓGICA
Período: 1948-2008.
Base de Dados: GOS - Global Ocean Surge (SMC-Brasil).
Simulação: ROMS - Regional Ocean Modeling System (Realizada pelo IH Cantabria).
Validação: Marégrafos da base de dados da Universidade do Havaí (UHSLC) (Realizada pelo IH Cantabria).

NÍVEL DE MARÉ

COTA DE INUNDAÇÃO

REGIME MÉDIO

REGIME MÉDIO
Praias Dissipativas (tan β ≤ 0,1)

REGIME EXTREMO
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Praias Refletivas (tan β > 0,1)

COTA DE INUNDAÇÃO
REGIME EXTREMO
Praias Dissipativas (tan β ≤ 0,1)

Praias Refletivas (tan β > 0,1)
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ZONA 10
LOCALIZAÇÃO DA ZONA 10

PONTOS DE DADOS UTILIZADOS

NÍVEL DE REFERÊNCIA

DIREÇÕES DA COSTA

BASES DE DADOS UTILIZADAS
ONDAS
Período: 1948-2008.
Base de Dados: GOW - Global Ocean Waves (SMC-Brasil).
Simulação Global: WWIII - Wave Watch III.
Calibração Modelo Global: Dados de satélite: Jason 1, Jason 2, TOPEX, ERS - 2, ENVISAT, GFO.
Validação Modelo Global: Dados de satélite e dados de 21 boias ao longo do
globo (NOAA, Environment Canadá e Puertos del Estado (Espanha)).

MARÉ ASTRONÔMICA
Período: 1948-2008.
Base de Dados: GOT - Global Ocean Tide (SMC-Brasil).
Simulação: Constantes harmônicas do modelo TPXO versão 7 e reconstrução da série com a ferramenta t_tide
(Realizada pelo IH Cantabria).
Validação: 24 Marégrafos ao longo da costa brasileira e 4 marégrafos da Universidade do Havaí (UHSLC)
(Realizada pelo IH Cantabria).
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MARÉ METEOROLÓGICA
Período: 1948-2008.
Base de Dados: GOS - Global Ocean Surge (SMC-Brasil).
Simulação: ROMS - Regional Ocean Modeling System (Realizada pelo IH Cantabria).
Validação: Marégrafos da base de dados da Universidade do Havaí (UHSLC) (Realizada pelo IH Cantabria).

NÍVEL DE MARÉ

COTA DE INUNDAÇÃO

REGIME MÉDIO

REGIME MÉDIO
Praias Dissipativas (tan β ≤ 0,1)

REGIME EXTREMO
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Praias Refletivas (tan β > 0,1)

COTA DE INUNDAÇÃO
REGIME EXTREMO
Praias Dissipativas (tan β ≤ 0,1)

Praias Refletivas (tan β > 0,1)
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ZONA 11
LOCALIZAÇÃO DA ZONA 11

PONTOS DE DADOS UTILIZADOS

NÍVEL DE REFERÊNCIA

DIREÇÕES DA COSTA

BASES DE DADOS UTILIZADAS
ONDAS
Período: 1948-2008.
Base de Dados: GOW - Global Ocean Waves (SMC-Brasil).
Simulação Global: WWIII - Wave Watch III.
Calibração Modelo Global: Dados de satélite: Jason 1, Jason 2, TOPEX, ERS - 2, ENVISAT, GFO.
Validação Modelo Global: Dados de satélite e dados de 21 boias ao longo do
globo (NOAA, Environment Canadá e Puertos del Estado (Espanha)).

MARÉ ASTRONÔMICA
Período: 1948-2008.
Base de Dados: GOT - Global Ocean Tide (SMC-Brasil).
Simulação: Constantes harmônicas do modelo TPXO versão 7 e reconstrução da série com a ferramenta t_tide
(Realizada pelo IH Cantabria).
Validação: 24 Marégrafos ao longo da costa brasileira e 4 marégrafos da Universidade do Havaí (UHSLC)
(Realizada pelo IH Cantabria).
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MARÉ METEOROLÓGICA
Período: 1948-2008.
Base de Dados: GOS - Global Ocean Surge (SMC-Brasil).
Simulação: ROMS - Regional Ocean Modeling System (Realizada pelo IH Cantabria).
Validação: Marégrafos da base de dados da Universidade do Havaí (UHSLC) (Realizada pelo IH Cantabria).

NÍVEL DE MARÉ

COTA DE INUNDAÇÃO

REGIME MÉDIO

REGIME MÉDIO
Praias Dissipativas (tan β ≤ 0,1)

REGIME EXTREMO
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Praias Refletivas (tan β > 0,1)

COTA DE INUNDAÇÃO
REGIME EXTREMO
Praias Dissipativas (tan β ≤ 0,1)

Praias Refletivas (tan β > 0,1)
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ZONA 12
LOCALIZAÇÃO DA ZONA 12

PONTOS DE DADOS UTILIZADOS

NÍVEL DE REFERÊNCIA

DIREÇÕES DA COSTA

BASES DE DADOS UTILIZADAS
ONDAS
Período: 1948-2008.
Base de Dados: GOW - Global Ocean Waves (SMC-Brasil).
Simulação Global: WWIII - Wave Watch III.
Calibração Modelo Global: Dados de satélite: Jason 1, Jason 2, TOPEX, ERS - 2, ENVISAT, GFO.
Validação Modelo Global: Dados de satélite e dados de 21 boias ao longo do
globo (NOAA, Environment Canadá e Puertos del Estado (Espanha)).

MARÉ ASTRONÔMICA
Período: 1948-2008.
Base de Dados: GOT - Global Ocean Tide (SMC-Brasil).
Simulação: Constantes harmônicas do modelo TPXO versão 7 e reconstrução da série com a ferramenta t_tide
(Realizada pelo IH Cantabria).
Validação: 24 Marégrafos ao longo da costa brasileira e 4 marégrafos da Universidade do Havaí (UHSLC)
(Realizada pelo IH Cantabria).
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MARÉ METEOROLÓGICA
Período: 1948-2008.
Base de Dados: GOS - Global Ocean Surge (SMC-Brasil).
Simulação: ROMS - Regional Ocean Modeling System (Realizada pelo IH Cantabria).
Validação: Marégrafos da base de dados da Universidade do Havaí (UHSLC) (Realizada pelo IH Cantabria).

NÍVEL DE MARÉ

COTA DE INUNDAÇÃO

REGIME MÉDIO

REGIME MÉDIO
Praias Dissipativas (tan β ≤ 0,1)

REGIME EXTREMO
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Praias Refletivas (tan β > 0,1)

COTA DE INUNDAÇÃO
REGIME EXTREMO
Praias Dissipativas (tan β ≤ 0,1)
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COTA DE INUNDAÇÃO
REGIME EXTREMO
Praias Refletivas (tan β > 0,1)
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ZONA 13
LOCALIZAÇÃO DA ZONA 13

PONTOS DE DADOS UTILIZADOS

NÍVEL DE REFERÊNCIA

DIREÇÕES DA COSTA

BASES DE DADOS UTILIZADAS
ONDAS
Período: 1948-2008.
Base de Dados: GOW - Global Ocean Waves (SMC-Brasil).
Simulação Global: WWIII - Wave Watch III.
Calibração Modelo Global: Dados de satélite: Jason 1, Jason 2, TOPEX, ERS - 2, ENVISAT, GFO.
Validação Modelo Global: Dados de satélite e dados de 21 boias ao longo do
globo (NOAA, Environment Canadá e Puertos del Estado (Espanha)).

MARÉ ASTRONÔMICA
Período: 1948-2008.
Base de Dados: GOT - Global Ocean Tide (SMC-Brasil).
Simulação: Constantes harmônicas do modelo TPXO versão 7 e reconstrução da série com a ferramenta t_tide
(Realizada pelo IH Cantabria).
Validação: 24 Marégrafos ao longo da costa brasileira e 4 marégrafos da Universidade do Havaí (UHSLC)
(Realizada pelo IH Cantabria).
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MARÉ METEOROLÓGICA
Período: 1948-2008.
Base de Dados: GOS - Global Ocean Surge (SMC-Brasil).
Simulação: ROMS - Regional Ocean Modeling System (Realizada pelo IH Cantabria).
Validação: Marégrafos da base de dados da Universidade do Havaí (UHSLC) (Realizada pelo IH Cantabria).

NÍVEL DE MARÉ

COTA DE INUNDAÇÃO

REGIME MÉDIO

REGIME MÉDIO
Praias Dissipativas (tan β ≤ 0,1)

REGIME EXTREMO
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Praias Refletivas (tan β > 0,1)

COTA DE INUNDAÇÃO
REGIME EXTREMO
Praias Dissipativas (tan β ≤ 0,1)
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COTA DE INUNDAÇÃO
REGIME EXTREMO
Praias Refletivas (tan β > 0,1)
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ZONA 14
LOCALIZAÇÃO DA ZONA 14

PONTOS DE DADOS UTILIZADOS

NÍVEL DE REFERÊNCIA

DIREÇÕES DA COSTA

BASES DE DADOS UTILIZADAS
ONDAS
Período: 1948-2008.
Base de Dados: GOW - Global Ocean Waves (SMC-Brasil).
Simulação Global: WWIII - Wave Watch III.
Calibração Modelo Global: Dados de satélite: Jason 1, Jason 2, TOPEX, ERS - 2, ENVISAT, GFO.
Validação Modelo Global: Dados de satélite e dados de 21 boias ao longo do
globo (NOAA, Environment Canadá e Puertos del Estado (Espanha)).

MARÉ ASTRONÔMICA
Período: 1948-2008.
Base de Dados: GOT - Global Ocean Tide (SMC-Brasil).
Simulação: Constantes harmônicas do modelo TPXO versão 7 e reconstrução da série com a ferramenta t_tide
(Realizada pelo IH Cantabria).
Validação: 24 Marégrafos ao longo da costa brasileira e 4 marégrafos da Universidade do Havaí (UHSLC)
(Realizada pelo IH Cantabria).
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MARÉ METEOROLÓGICA
Período: 1948-2008.
Base de Dados: GOS - Global Ocean Surge (SMC-Brasil).
Simulação: ROMS - Regional Ocean Modeling System (Realizada pelo IH Cantabria).
Validação: Marégrafos da base de dados da Universidade do Havaí (UHSLC) (Realizada pelo IH Cantabria).

NÍVEL DE MARÉ

COTA DE INUNDAÇÃO

REGIME MÉDIO

REGIME MÉDIO
Praias Dissipativas (tan β ≤ 0,1)

REGIME EXTREMO
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Praias Refletivas (tan β > 0,1)

COTA DE INUNDAÇÃO
REGIME EXTREMO
Praias Dissipativas (tan β ≤ 0,1)
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COTA DE INUNDAÇÃO
REGIME EXTREMO
Praias Refletivas (tan β > 0,1)
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ZONA 15
LOCALIZAÇÃO DA ZONA 15

PONTOS DE DADOS UTILIZADOS

NÍVEL DE REFERÊNCIA

DIREÇÕES DA COSTA

BASES DE DADOS UTILIZADAS
ONDAS
Período: 1948-2008.
Base de Dados: GOW - Global Ocean Waves (SMC-Brasil).
Simulação Global: WWIII - Wave Watch III.
Calibração Modelo Global: Dados de satélite: Jason 1, Jason 2, TOPEX, ERS - 2, ENVISAT, GFO.
Validação Modelo Global: Dados de satélite e dados de 21 boias ao longo do
globo (NOAA, Environment Canadá e Puertos del Estado (Espanha)).

MARÉ ASTRONÔMICA
Período: 1948-2008.
Base de Dados: GOT - Global Ocean Tide (SMC-Brasil).
Simulação: Constantes harmônicas do modelo TPXO versão 7 e reconstrução da série com a ferramenta t_tide
(Realizada pelo IH Cantabria).
Validação: 24 Marégrafos ao longo da costa brasileira e 4 marégrafos da Universidade do Havaí (UHSLC)
(Realizada pelo IH Cantabria).
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MARÉ METEOROLÓGICA
Período: 1948-2008.
Base de Dados: GOS - Global Ocean Surge (SMC-Brasil).
Simulação: ROMS - Regional Ocean Modeling System (Realizada pelo IH Cantabria).
Validação: Marégrafos da base de dados da Universidade do Havaí (UHSLC) (Realizada pelo IH Cantabria).

NÍVEL DE MARÉ

COTA DE INUNDAÇÃO

REGIME MÉDIO

REGIME MÉDIO
Praias Dissipativas (tan β ≤ 0,1)

REGIME EXTREMO
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Praias Refletivas (tan β > 0,1)

COTA DE INUNDAÇÃO
REGIME EXTREMO
Praias Dissipativas (tan β ≤ 0,1)

Praias Refletivas (tan β > 0,1)
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ZONA 16
LOCALIZAÇÃO DA ZONA 16

PONTOS DE DADOS UTILIZADOS

NÍVEL DE REFERÊNCIA

DIREÇÕES DA COSTA

BASES DE DADOS UTILIZADAS
ONDAS
Período: 1948-2008.
Base de Dados: GOW - Global Ocean Waves (SMC-Brasil).
Simulação Global:WWIII - Wave Watch III.
Calibração Modelo Global: Dados de satélite: Jason 1, Jason 2, TOPEX, ERS - 2, ENVISAT, GFO.
Validação Modelo Global: Dados de satélite e dados de 21 boias ao longo do
globo (NOAA, Environment Canadá e Puertos del Estado (Espanha)).

MARÉ ASTRONÔMICA
Período: 1948-2008.
Base de Dados: GOT - Global Ocean Tide (SMC-Brasil).
Simulação: Constantes harmônicas do modelo TPXO versão 7 e reconstrução da série com a ferramenta t_tide
(Realizada pelo IH Cantabria).
Validação: 24 Marégrafos ao longo da costa brasileira e 4 marégrafos da Universidade do Havaí (UHSLC)
(Realizada pelo IH Cantabria).
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MARÉ METEOROLÓGICA
Período: 1948-2008.
Base de Dados: GOS - Global Ocean Surge (SMC-Brasil).
Simulação: ROMS - Regional Ocean Modeling System (Realizada pelo IH Cantabria).
Validação: Marégrafos da base de dados da Universidade do Havaí (UHSLC) (Realizada pelo IH Cantabria).

NÍVEL DE MARÉ

COTA DE INUNDAÇÃO

REGIME MÉDIO

REGIME MÉDIO
Praias Dissipativas (tan β ≤ 0,1)

REGIME EXTREMO
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Praias Refletivas (tan β > 0,1)

COTA DE INUNDAÇÃO
REGIME EXTREMO
Praias Dissipativas (tan β ≤ 0,1)
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COTA DE INUNDAÇÃO
REGIME EXTREMO
Praias Refletivas (tan β > 0,1)
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ZONA 17
LOCALIZAÇÃO DA ZONA 17

PONTOS DE DADOS UTILIZADOS

NÍVEL DE REFERÊNCIA

DIREÇÕES DA COSTA

BASES DE DADOS UTILIZADAS
ONDAS
Período: 1948-2008.
Base de Dados: GOW - Global Ocean Waves (SMC-Brasil).
Simulação Global:WWIII - Wave Watch III.
Calibração Modelo Global: Dados de satélite: Jason 1, Jason 2, TOPEX, ERS - 2, ENVISAT, GFO.
Validação Modelo Global: Dados de satélite e dados de 21 boias ao longo do
globo (NOAA, Environment Canadá e Puertos del Estado (Espanha)).

MARÉ ASTRONÔMICA
Período: 1948-2008.
Base de Dados: GOT - Global Ocean Tide (SMC-Brasil).
Simulação: Constantes harmônicas do modelo TPXO versão 7 e reconstrução da série com a ferramenta t_tide
(Realizada pelo IH Cantabria).
Validação: 24 Marégrafos ao longo da costa brasileira e 4 marégrafos da Universidade do Havaí (UHSLC)
(Realizada pelo IH Cantabria).
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MARÉ METEOROLÓGICA
Período: 1948-2008.
Base de Dados: GOS - Global Ocean Surge (SMC-Brasil).
Simulação: ROMS - Regional Ocean Modeling System (Realizada pelo IH Cantabria).
Validação: Marégrafos da base de dados da Universidade do Havaí (UHSLC) (Realizada pelo IH Cantabria).

NÍVEL DE MARÉ

COTA DE INUNDAÇÃO

REGIME MÉDIO

REGIME MÉDIO
Praias Dissipativas (tan β ≤ 0,1)

REGIME EXTREMO
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Praias Refletivas (tan β > 0,1)

COTA DE INUNDAÇÃO
REGIME EXTREMO
Praias Dissipativas (tan β ≤ 0,1)

Praias Refletivas (tan β > 0,1)
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ZONA 18
LOCALIZAÇÃO DA ZONA 18

PONTOS DE DADOS UTILIZADOS

NÍVEL DE REFERÊNCIA

DIREÇÕES DA COSTA

BASES DE DADOS UTILIZADAS
ONDAS
Período: 1948-2008.
Base de Dados: GOW - Global Ocean Waves (SMC-Brasil).
Simulação Global: WWIII - Wave Watch III.
Calibração Modelo Global: Dados de satélite: Jason 1, Jason 2, TOPEX, ERS - 2, ENVISAT, GFO.
Validação Modelo Global: Dados de satélite e dados de 21 boias ao longo do globo (NOAA, Environment Canadá e Puertos del Estado (Espanha)).

MARÉ ASTRONÔMICA
Período: 1948-2008.
Base de Dados: GOT - Global Ocean Tide (SMC-Brasil).
Simulação: Constantes harmônicas do modelo TPXO versão 7 e reconstrução da série com a ferramenta t_tide
(Realizada pelo IH Cantabria).
Validação: 24 Marégrafos ao longo da costa brasileira e 4 marégrafos da Universidade do Havaí (UHSLC)
(Realizada pelo IH Cantabria).
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MARÉ METEOROLÓGICA
Período: 1948-2008.
Base de Dados: GOS - Global Ocean Surge (SMC-Brasil).
Simulação: ROMS - Regional Ocean Modeling System (Realizada pelo IH Cantabria).
Validação: Marégrafos da base de dados da Universidade do Havaí (UHSLC) (Realizada pelo IH Cantabria).

NÍVEL DE MARÉ

COTA DE INUNDAÇÃO

REGIME MÉDIO

REGIME MÉDIO
Praias Dissipativas (tan β ≤ 0,1)

REGIME EXTREMO

130

Praias Refletivas (tan β > 0,1)

COTA DE INUNDAÇÃO
REGIME EXTREMO
Praias Dissipativas (tan β ≤ 0,1)
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COTA DE INUNDAÇÃO
REGIME EXTREMO
Praias Refletivas (tan β > 0,1)
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ZONA 19
LOCALIZAÇÃO DA ZONA 19

PONTOS DE DADOS UTILIZADOS

NÍVEL DE REFERÊNCIA

DIREÇÕES DA COSTA

BASES DE DADOS UTILIZADAS
ONDAS
Período: 1948-2008.
Base de Dados: GOW - Global Ocean Waves (SMC-Brasil).
Simulação Global: WWIII - Wave Watch III.
Calibração Modelo Global: Dados de satélite: Jason 1, Jason 2, TOPEX, ERS - 2, ENVISAT, GFO.
Validação Modelo Global: Dados de satélite e dados de 21 boias ao longo do globo (NOAA, Environment Canadá e Puertos del Estado (Espanha)).

MARÉ ASTRONÔMICA
Período: 1948-2008.
Base de Dados: GOT - Global Ocean Tide (SMC-Brasil).
Simulação: Constantes harmônicas do modelo TPXO versão 7 e reconstrução da série com a ferramenta t_tide
(Realizada pelo IH Cantabria).
Validação: 24 Marégrafos ao longo da costa brasileira e 4 marégrafos da Universidade do Havaí (UHSLC)
(Realizada pelo IH Cantabria).
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MARÉ METEOROLÓGICA
Período: 1948-2008.
Base de Dados: GOS - Global Ocean Surge (SMC-Brasil).
Simulação: ROMS - Regional Ocean Modeling System (Realizada pelo IH Cantabria).
Validação: Marégrafos da base de dados da Universidade do Havaí (UHSLC) (Realizada pelo IH Cantabria).

NÍVEL DE MARÉ

COTA DE INUNDAÇÃO

REGIME MÉDIO

REGIME MÉDIO
Praias Dissipativas (tan β ≤ 0,1)

REGIME EXTREMO

134

Praias Refletivas (tan β > 0,1)

COTA DE INUNDAÇÃO
REGIME EXTREMO
Praias Dissipativas (tan β ≤ 0,1)
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COTA DE INUNDAÇÃO
REGIME EXTREMO
Praias Refletivas (tan β > 0,1)
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ZONA 20
LOCALIZAÇÃO DA ZONA 20

PONTOS DE DADOS UTILIZADOS

NÍVEL DE REFERÊNCIA

DIREÇÕES DA COSTA

BASES DE DADOS UTILIZADAS
ONDAS
Período: 1948-2008.
Base de Dados: GOW - Global Ocean Waves (SMC-Brasil).
Simulação Global: WWIII - Wave Watch III.
Calibração Modelo Global: Dados de satélite: Jason 1, Jason 2, TOPEX, ERS - 2, ENVISAT, GFO.
Validação Modelo Global: Dados de satélite e dados de 21 boias ao longo do globo (NOAA, Environment Canadá e Puertos del Estado (Espanha)).

MARÉ ASTRONÔMICA
Período: 1948-2008.
Base de Dados: GOT - Global Ocean Tide (SMC-Brasil).
Simulação: Constantes harmônicas do modelo TPXO versão 7 e reconstrução da série com a ferramenta t_tide
(Realizada pelo IH Cantabria).
Validação: 24 Marégrafos ao longo da costa brasileira e 4 marégrafos da Universidade do Havaí (UHSLC)
(Realizada pelo IH Cantabria).
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MARÉ METEOROLÓGICA
Período: 1948-2008.
Base de Dados: GOS - Global Ocean Surge (SMC-Brasil).
Simulação: ROMS - Regional Ocean Modeling System (Realizada pelo IH Cantabria).
Validação: Marégrafos da base de dados da Universidade do Havaí (UHSLC) (Realizada pelo IH Cantabria).

NÍVEL DE MARÉ

COTA DE INUNDAÇÃO

REGIME MÉDIO

REGIME MÉDIO
Praias Dissipativas (tan β ≤ 0,1)

REGIME EXTREMO
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Praias Refletivas (tan β > 0,1)

COTA DE INUNDAÇÃO
REGIME EXTREMO
Praias Dissipativas (tan β ≤ 0,1)
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COTA DE INUNDAÇÃO
REGIME EXTREMO
Praias Refletivas (tan β > 0,1)
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ZONA 21
LOCALIZAÇÃO DA ZONA 21

PONTOS DE DADOS UTILIZADOS

NÍVEL DE REFERÊNCIA

DIREÇÕES DA COSTA

BASES DE DADOS UTILIZADAS
ONDAS
Período: 1948-2008.
Base de Dados: GOW - Global Ocean Waves (SMC-Brasil).
Simulação Global: WWIII - Wave Watch III.
Calibração Modelo Global: Dados de satélite: Jason 1, Jason 2, TOPEX, ERS - 2, ENVISAT, GFO.
Validação Modelo Global: Dados de satélite e dados de 21 boias ao longo do globo (NOAA, Environment Canadá e Puertos del Estado (Espanha)).

MARÉ ASTRONÔMICA
Período: 1948-2008.
Base de Dados: GOT - Global Ocean Tide (SMC-Brasil).
Simulação: Constantes harmônicas do modelo TPXO versão 7 e reconstrução da série com a ferramenta t_tide
(Realizada pelo IH Cantabria).
Validação: 24 Marégrafos ao longo da costa brasileira e 4 marégrafos da Universidade do Havaí (UHSLC)
(Realizada pelo IH Cantabria).
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MARÉ METEOROLÓGICA
Período: 1948-2008.
Base de Dados: GOS - Global Ocean Surge (SMC-Brasil).
Simulação: ROMS - Regional Ocean Modeling System (Realizada pelo IH Cantabria).
Validação: Marégrafos da base de dados da Universidade do Havaí (UHSLC) (Realizada pelo IH Cantabria).

NÍVEL DE MARÉ

COTA DE INUNDAÇÃO

REGIME MÉDIO

REGIME MÉDIO
Praias Dissipativas (tan β ≤ 0,1)

REGIME EXTREMO
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Praias Refletivas (tan β > 0,1)

COTA DE INUNDAÇÃO
REGIME EXTREMO
Praias Dissipativas (tan β ≤ 0,1)
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COTA DE INUNDAÇÃO
REGIME EXTREMO
Praias Refletivas (tan β > 0,1)
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ZONA 22
LOCALIZAÇÃO DA ZONA 22

PONTOS DE DADOS UTILIZADOS

NÍVEL DE REFERÊNCIA

DIREÇÕES DA COSTA

BASES DE DADOS UTILIZADAS
ONDAS
Período: 1948-2008.
Base de Dados: GOW - Global Ocean Waves (SMC-Brasil).
Simulação Global: WWIII - Wave Watch III.
Calibração Modelo Global: Dados de satélite: Jason 1, Jason 2, TOPEX, ERS - 2, ENVISAT, GFO.
Validação Modelo Global: Dados de satélite e dados de 21 boias ao longo do globo (NOAA, Environment Canadá e Puertos del Estado (Espanha)).

MARÉ ASTRONÔMICA
Período: 1948-2008.
Base de Dados: GOT - Global Ocean Tide (SMC-Brasil).
Simulação: Constantes harmônicas do modelo TPXO versão 7 e reconstrução da série com a ferramenta t_tide
(Realizada pelo IH Cantabria).
Validação: 24 Marégrafos ao longo da costa brasileira e 4 marégrafos da Universidade do Havaí (UHSLC)
(Realizada pelo IH Cantabria).
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MARÉ METEOROLÓGICA
Período: 1948-2008.
Base de Dados: GOS - Global Ocean Surge (SMC-Brasil).
Simulação: ROMS - Regional Ocean Modeling System (Realizada pelo IH Cantabria).
Validação: Marégrafos da base de dados da Universidade do Havaí (UHSLC) (Realizada pelo IH Cantabria).

NÍVEL DE MARÉ

COTA DE INUNDAÇÃO

REGIME MÉDIO

REGIME MÉDIO
Praias Dissipativas (tan β ≤ 0,1)

REGIME EXTREMO
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Praias Refletivas (tan β > 0,1)

COTA DE INUNDAÇÃO
REGIME EXTREMO
Praias Dissipativas (tan β ≤ 0,1)
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COTA DE INUNDAÇÃO
REGIME EXTREMO
Praias Refletivas (tan β > 0,1)
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ZONA 23
LOCALIZAÇÃO DA ZONA 23

PONTOS DE DADOS UTILIZADOS

NÍVEL DE REFERÊNCIA

DIREÇÕES DA COSTA

BASES DE DADOS UTILIZADAS
ONDAS
Período: 1948-2008.
Base de Dados: GOW - Global Ocean Waves (SMC-Brasil).
Simulação Global: WWIII - Wave Watch III.
Calibração Modelo Global: Dados de satélite: Jason 1, Jason 2, TOPEX, ERS - 2, ENVISAT, GFO.
Validação Modelo Global: Dados de satélite e dados de 21 boias ao longo do
globo (NOAA, Environment Canadá e Puertos del Estado (Espanha)).

MARÉ ASTRONÔMICA
Período: 1948-2008.
Base de Dados: GOT - Global Ocean Tide (SMC-Brasil).
Simulação: Constantes harmônicas do modelo TPXO versão 7 e reconstrução da série com a ferramenta t_tide
(Realizada pelo IH Cantabria).
Validação: 24 Marégrafos ao longo da costa brasileira e 4 marégrafos da Universidade do Havaí (UHSLC)
(Realizada pelo IH Cantabria).

149

MARÉ METEOROLÓGICA
Período: 1948-2008.
Base de Dados: GOS - Global Ocean Surge (SMC-Brasil).
Simulação: ROMS - Regional Ocean Modeling System (Realizada pelo IH Cantabria).
Validação: Marégrafos da base de dados da Universidade do Havaí (UHSLC) (Realizada pelo IH Cantabria).

NÍVEL DE MARÉ

COTA DE INUNDAÇÃO

REGIME MÉDIO

REGIME MÉDIO
Praias Dissipativas (tan β ≤ 0,1)

REGIME EXTREMO
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Praias Refletivas (tan β > 0,1)

COTA DE INUNDAÇÃO
REGIME EXTREMO
Praias Dissipativas (tan β ≤ 0,1)

Praias Refletivas (tan β > 0,1)
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ZONA 24
LOCALIZAÇÃO DA ZONA 24

PONTOS DE DADOS UTILIZADOS

NÍVEL DE REFERÊNCIA

DIREÇÕES DA COSTA

BASES DE DADOS UTILIZADAS:
ONDAS
Período: 1948-2008.
Base de Dados: GOW - Global Ocean Waves (SMC-Brasil).
Simulação Global: WWIII - Wave Watch III.
Calibração Modelo Global: Dados de satélite: Jason 1, Jason 2, TOPEX, ERS - 2, ENVISAT, GFO.
Validação Modelo Global: Dados de satélite e dados de 21 boias ao longo do
globo (NOAA, Environment Canadá e Puertos del Estado (Espanha)).
MARÉ ASTRONÔMICA
Período: 1948-2008.
Base de Dados: GOT - Global Ocean Tide (SMC-Brasil).
Simulação: Constantes harmônicas do modelo TPXO versão 7 e reconstrução da série com a ferramenta t_tide
(Realizada pelo IH Cantabria).
Validação: 24 Marégrafos ao longo da costa brasileira e 4 marégrafos da Universidade do Havaí (UHSLC)
(Realizada pelo IH Cantabria).
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MARÉ METEOROLÓGICA
Período: 1948-2008.
Base de Dados: GOS - Global Ocean Surge (SMC-Brasil).
Simulação: ROMS - Regional Ocean Modeling System (Realizada pelo IH Cantabria).
Validação: Marégrafos da base de dados da Universidade do Havaí (UHSLC) (Realizada pelo IH Cantabria).

NÍVEL DE MARÉ

COTA DE INUNDAÇÃO

REGIME MÉDIO

REGIME MÉDIO
Praias Dissipativas (tan β ≤ 0,1)

REGIME EXTREMO
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Praias Refletivas (tan β > 0,1)

COTA DE INUNDAÇÃO
REGIME EXTREMO
Praias Dissipativas (tan β ≤ 0,1)

Praias Refletivas (tan β > 0,1)
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ANEXO 1
Tabela 9: Constantes harmônicas e fator de forma que determina o tipo de maré (semidiurna, semidiurna
com desigualdade diurna, mista ou diurna) para cada marégrafo utilizado.
Marégrafo

Nome

O1

K1

M2

S2

F=

20520

Salinópolis

9,6

11,2

172,5

55,7

0,091148

30225

Porto de Luiz Correia

7,8

9,1

105,6

34,4

0,120714

30337

Terminal Portuário do Pecém

6,7

8,1

90,2

29,45

0,123694

30540

Porto de Cabedelo

5,1

4,8

80,5

28,3

0,090993

30725

Porto de Maceió

5,7

3,1

71,6

26,7

0,089522

40135

Porto de Aratu

5,7

2,9

82,4

33,2

0,074394

40140

Capitania dos Portos de Salvador

6,6

4,1

78

30,5

0,098618

40219

CEPEMAR

8,5

5,8

48,1

22,2

0,203414

40252

Capitania dos Portos do Espírito Santo

9,1

4,9

47

20,8

0,20649

40255

Porto de Tubarão

9,1

5,5

44,2

21,9

0,220877

50116

Ponta de Imbetiba (Macaé)

10,4

5,8

37,8

19,8

0,28125

50127

Ilha do Boqueirão

11,4

6,3

37,9

6,8

0,395973

50141

Ponta da Armação

10,9

6

33,3

18,5

0,326255

50159

Copacabana -Salvamar

10,7

6,3

30,3

17,2

0,357895

50165

Ilha de Guaíba (Terminal MBR)

11,1

6

32,9

19,2

0,328215

50205

Porto de Ubatuba

10,6

2,7

28,7

16,3

0,295556

60132

Porto de Paranaguá

11,1

7,6

49,1

33,3

0,226942

60135

Barra do Porto de Paranaguá

11,9

7,4

38,7

24,6

0,304897

60139

Terminal Portuário da Ponta do Félix

12,5

7,1

54,9

35

0,21802

60250

Porto de Imbituba

11,2

6,7

13,2

10

0,771552

60370

Porto de Rio Grande

10,8

4,7

3,4

3,5

2,246377

30950

Fernando de Noronha

4,9

5,3

80,8

25,7

0,095775

10528

Soure

9,3

9,5

136,9

42,1

0,105028

10653

Ponta do Céu I

5,1

10,3

152,1

35

0,082309

F
0-0,25
0,25-1,5

Maré
Semidiurna
Semidiurna com desigualdade diurna

1,5-3

Mista

>3

Diurna
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