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INTRODUÇÃO
A plataforma continental da região sul do Brasil, localizada entre as latitudes 28° e 35°

S, é uma região que tem como características a presença de longas faixas de águas de baixa
salinidade devido à descarga de água doce da Lagoa dos Patos. A região costeira da
plataforma continental da região sul do Brasil, caracteriza por praias arenosas abertas
predominantemente dominadas por ondas. Devido a sua topografia complexa, influencia os
processos físicos que determinam as características das ondas e que somadas às correntes
geradas por circulação de ventos, resultam na dinâmica que é responsável pelo transporte,
mistura e ressuspensão de sedimentos. Segundo Grant and Madsen [1], quando onda e
corrente existem em uma região, a tensão de cisalhamento é alterada devido à turbulência
gerada pela interação próxima do fundo e esta tensão difere da tensão esperada somente pra
corrente ou para onda. O objetivo deste trabalho é avaliar as alterações que o efeito da onda
causa na hidrodinâmica ao longo da coluna de água na plataforma continental do sul do Brasil.

METODOLOGIA
A metodologia combina a utilização de dados de campo; dados de modelos globais e a

modelagem numérica dos processos físicos envolvidos. Foram implementados no programa
TELEMAC3D a contribuição das velocidades de fundo, intensidade e direção, das ondas
geradas por vento obtido através do modelo numérico de geração de ondas TOMAWAC. Foi
calculado o coeficiente de fricção para onda proposto por Jonsson [2] assim como um
coeficiente de fricção para a interação onda-corrente considerando a angulação entre as duas
velocidades de fundo. Também foi implementado, através destes resultados, o calculo da
rugosidade aparente de fundo SIgnell et al. [3] que indica o nível turbulento na camada limite
de fundo devido à combinação onda-corrente.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A análise do Número de Richardson mostra a tendência de o fluxo tornar-se turbulento

de acordo com um número limite (turbulento <0,25). A Figura 1 mostra o local escolhido para o
estudo (ponto 1). A Figura 2 mostra esta analise para o ponto 1 entre os 200 e 500 de uma
simulação de 730 dias nos anos de 1998 a 1999. A Figura 3 mostra a alteração no perfil de
velocidade para o mesmo ponto devido à interação onda-corrente. Esta figura também mostra
uma intensificação no gradiente de velocidade, o que favorece a transição para um fluxo
turbulento.
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Figura 1: Local do estudo

Figura 3: Analise do número de Richardson, em escala logarítmica, ao longo da coluna de água
para o ponto 1. Os retângulos brancos representam os dias que tiveram os perfis de velocidade

analisados.

Figura 4: Perfil de velocidade para os dias 332, 333 e 334 no ponto 1.

CONCLUSÕES
A análise do residual de corrente na coluna de água mostra uma alteração na

intensidade e direção da velocidade devido ao efeito da onda.  A análise do Número de
Richardson mostra que a interação da onda na corrente pode intensificar ou diminuir a
tendência do fluxo se tornar turbulento devido à alteração no perfil de velocidade e no seu
gradiente e desta forma alterar os processos de mistura.
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