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Resumo
A costa Portuguesa tem um papel fundamental no desenvolvimento do país, sendo por isso da maior
importância que tal recurso seja mantido, monitorizado e explorado de forma sustentável. Uma das
maiores problemáticas que se apresenta quando se fala na manutenção da costa marítima é a questão
da erosão da linha costeira. O presente trabalho apresenta o estudo do regime de agitação marítima
no arco Caparica-Espichel, procurando entender melhor o seu comportamento nessa zona. A partir de
duas séries temporais obtidas definiu-se um cenário de agitação marítima ao largo, descrito por um
valor médio de altura significativa de 1,9m e com uma direcção de maior frequência de NW, com cerca
de 40% de ocorrência. Recorrendo aos dados batimétricos recolhidos, foi desenhada a batimetria do
terreno da zona de estudo, sendo depois, ambas as informações, inseridas e configuradas no software
SMS. Através do modelo numérico espectral STWAVE, a agitação marítima definida ao largo foi
propagada para a linha de costa resultando em valores de direcção incidente e altura de onda que
foram, posteriormente, analisados. Dessa análise conclui-se que a direcção incidente é, na sua maioria,
normal à linha de costa (independente da sua direcção de origem) e que a altura de onda vai
aumentando de norte para sul, evidenciando a protecção costeira realizada pelo cabo Raso.

Palavras-chave
STWAVE, agitação marítima, LiDAR, linha de costa, Caparica-Espichel, transporte sedimentar
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Abstract
The Portuguese coast plays a fundamental part in the development of the country, and so, it is of
paramount importance that such asset is maintained and managed in a sustainable manner. One of
the most problematic aspects of said sustainability is the question of coastal erosion. The main focus
of this study is to gain a better understanding of the wave conditions in the coastline from Caparica to
cape Espichel. For the study, two sets of hindcast values were used to describe the offshore wave
conditions, resulting in a wave height mean value of 1,9m with the predominant wave direction coming
from northwest, with an occurrence of 40%. A bathymetric model was also created and both sets of
information (offshore conditions and bathymetry) were built into the software SMS. The offshore
conditions were then, using the numerical model STWAVE, propagated to the nearshore, returning the
values of wave direction and height. The results presented a wave scenario in which the nearshore
wave direction is, predominantly, orthogonal to the shore and the wave height values increase from
north to south.

Keywords
STWAVE, nearshore waves, LiDAR, coastline, Caparica-Espichel, longshore sediment transport
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Capítulo 1

1. Introdução

No âmbito da dissertação para obtenção do grau de mestre em Engenharia Civil no Instituto Superior
Técnico de Lisboa, apresenta-se o actual trabalho que tem como objectivo estudar o regime de agitação
marítima e a consequente problemática do transporte sedimentar, especificamente na zona do arco
Caparica-Espichel.

Hoje, como no passado, a costa Portuguesa tem um papel fundamental no desenvolvimento do nosso
país. Assim, consideramos que este estudo se reveste de grande importância, porquanto é necessário
que este recurso seja mantido, monitorizado e explorado de forma sustentável.

Um dos maiores problemas que se apresenta quando se fala na manutenção da costa marítima é a
questão da erosão da linha costeira, sendo um dos locais onde esse problema se apresenta mais
recorrentemente, a linha de costa da Caparica. Isto dever-se-á, entre outros aspectos, ao facto da
Caparica ser um local com uma densidade populacional e interesse socioeconómico bastante elevado
e concentrado, especialmente, na sua vasta linha de costa. É também uma zona costeira exposta à
maior parte das direcções de agitação marítima, ao contrário, por exemplo, da linha de costa da zona
de Cascais, que se encontra praticamente orientada unicamente a sul.

Considerando a relevância deste tema, foram já realizados vários estudos de agitação marítima na
zona em questão, procurando especialmente entender a dinâmica do transporte de sedimentos ao
longo da costa. Em vários desses estudos a análise é alargada a todo o arco litoral que vai desde a
praia da Cova do Vapor (Costa da Caparica) até ao cabo Espichel, denominado, neste estudo, por arco
Caparica-Espichel.

Segundo Dias (1987) e Taborda e Andrade (2014), o transporte sedimentar dá-se, predominantemente,
de sul para norte, dando origem ao cordão arenoso das praias da Costa da Caparica. Por sua vez,
Teixeira (1990) e Sancho (2017) documentam a existência de um ponto, algures na linha de costa, que
separa duas direcções de transporte sedimentar. A norte desse ponto o transporte dar-se-á de norte
para sul, e a sul desse ponto o transporte será de sul para norte.

Apesar dos estudos já realizados, a questão da erosão e do défice de sedimentos da linha de costa
continua a não ter ainda uma resposta satisfatória. O presente estudo procura dar uma melhor visão
sobre a questão, nomeadamente no que toca ao transporte sedimentar existente (ou não) na zona em
análise.

A hipótese assumida no presente estudo é que, devido às condições morfológicas da envolvente do
arco Caparica-Espichel, a direcção com que a agitação marítima alcança a linha de costa é, na sua
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maioria, quase normal. Visto que o transporte longitudinal de sedimentos se deve principalmente à
influência da agitação marítima, em especial à sua direcção, a hipótese referida procurará provar que
o transporte longitudinal de sedimentos no arco Caparica-Espichel é pequeno.

O trabalho irá recorrer ao modelo numérico STWAVE (Steady State Spectral Wave) incorporado no
software SMS (Surface-Water Modelling System).

Para a construção da batimetria serão utilizados os levantamentos batimétricos disponibilizados pelo
Instituto Hidrográfico e pelo levantamento de toda a linha de costa de Portugal Continental, realizado
em 2011 pela Direcção Geral do Território, recorrendo à tecnologia LiDAR (Light Detection And
Ranging).

O trabalho encontra-se organizado da seguinte forma:
Introdução (capítulo 1), em que apresentamos o âmbito, objectivo, motivação e razões que o justificam,
assim como os métodos utilizados.

No capítulo 2 é apresentado o estudo realizado às condições de agitação marítima da zona em análise
recorrendo, para isso, à série temporal resultante do estudo de Dodet et al. (2010) e à série temporal
fornecida pela Puertos del Estado.

No capítulo 3 apresentamos a construção da batimetria da zona de estudo utilizando a informação
batimétrica recolhida no site do Instituto Hidrográfico.

No capítulo 4 é apresentada a metodologia aplicada na realização das simulações no software SMS.
Na conclusão é feita uma síntese do trabalho, apresentando os resultados mais importantes e
limitações encontradas.
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Capítulo 2

2. Descrição do regime de agitação marítima ao largo

Neste capítulo é apresentado o estudo estatístico realizado aos dados de agitação marítima recolhidos.
Os dados apresentados consistem na série temporal do clima de agitação marítima obtidos por Dodet
et al. (2010) e pela série temporal fornecida pela “Puertos del Estado” (organização governamental do
governo Espanhol responsável pela monitorização das condições marítimas da costa Espanhola). O
estudo terá como objetivo fornecer valores que possam caracterizar fielmente as condições de agitação
marítimas no local de estudo (arco Caparica-Espichel) para depois serem utilizados no software de
simulação.

2.1. Série Dodet et al.
Os dados apresentados neste capítulo provêm da série temporal obtida através de modelos hindcast
(modelo espectral de geração e propagação de agitação marítima) utilizando o software WaveWatch 3
(WW3). A série obtida consiste em 65 anos de valores (de 1 de Janeiro de 1948 a 1 de Janeiro de
2013) gerados de 6 em 6 horas, dando um total de 94968 conjuntos de valores. Estes valores são
obtidos para o ponto de coordenadas 38.60ᵒN, 9.55ᵒW. A localização do referido ponto pode ser
observada na Figura 1.

38.60ᵒN 9.55ᵒW

Figura 1 – Localização do ponto de obtenção dos valores da série de Dodet et al. (adaptado do
Google Maps).
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Estes dados são o resultado de um estudo realizado por Dodet et al. em 2010 e utilizados
posteriormente no processo de elaboração da sua tese de doutoramento em 2013. Em Dodet (2013)
os valores da série temporal (obtida em 2010) são utilizados para conhecer o comportamento
hidromorfológico da baia de Albufeira. Para a criação da série temporal, Dodet e a restante equipa
utilizaram o modelo WW3 gerando o já referido conjunto de 65 anos de valores de agitação marítima.
A informação das condições atmosféricas, nomeadamente o vento, utilizadas na configuração do
modelo foram retiradas do dataset NCEP/NCAR Reanalysis (disponível online), que contém valores
desde 1948. Em Dodet (2013) a série temporal foi validada recorrendo aos valores reais observados
por boias perto da zona de estudo. As boias em questão foram as boias de Sines, Leixões e Figueira
da Foz, na costa de Portugal, e as boias de Cabo Silleiro e Bilbao-Vizcaya na costa Espanhola.

Segundo os mesmos autores, a informação gerada pelo modelo consiste (para além de outros
parâmetros não pertinentes para o presente estudo) nos seguintes parâmetros:

- [Hs] Altura significativa (m);
- [Tm01] Período médio espectral (momentos espectrais m0 e m1) (s);
- [fp] Frequência de pico (Hz);
- [Dir] Direcção de onda média (graus, 0ᵒ = Norte. Convenção meteorológica);

Numa primeira observação da série temporal de Dodet et al. constatou-se que os valores dos primeiros
dias não faziam sentido, começando muito abaixo dos valores esperados. Tendo isso em conta, foram
ignorados os valores iniciais antecedentes à primeira descida de valor de altura, comprimento e período
de onda, descida esta observada no dia 5 de Janeiro de 1948. Assim, foram eliminados do estudo os
valores dos primeiros 5 dias, começando-se a contar a partir do dia 6 de Janeiro de 1948. Em termos
estatísticos, a eliminação destes valores não altera, em nada, os resultados obtidos, visto serem uma
percentagem insignificante da amostra.

Para se ter uma ideia mais abrangente do leque de possíveis cenários de agitação marítima, o estudo
estatístico será dividido em três subconjuntos de valores, de maneira a caracterizar o regime geral e os
regimes sazonais de verão marítimo (de Abril a Setembro) e inverno marítimo (de Outubro a Março).

2.1.1. Série Dodet et al.: Regime geral
Como primeira etapa do presente trabalho foi realizado o estudo estatístico da série temporal
apresentada. Nesse estudo são definidos os parâmetros estatísticos média, desvio padrão, mediana,
máximo e mínimo para os parâmetros de altura significativa, período médio e direcção média de onda.
Os resultados são apresentados no Quadro 1.
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Quadro 1 – Parâmetros estatísticos. Regime geral, série temporal Dodet et al..

No entanto, o mais importante no estudo estatístico da série temporal é a identificação dos cenários
mais relevantes para depois serem utilizados nas simulações de agitação marítima. Para identificar
esses cenários foram criados histogramas de ocorrência. Os histogramas são apresentados nas
Figuras 2, 3 e 4.

Figura 2 – Histograma. Altura significativa. Regime geral, série temporal Dodet et al..
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Figura 3 – Histograma. Período médio. Regime geral, série temporal Dodet et al..

Figura 4 – Histograma polar. Direcção média. Regime geral, série temporal Dodet et al..
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No histograma da altura significativa pode-se observar um valor predominante no intervalo de 1 a 1,5
metros com quase 30% de ocorrência, sendo seguido pelo intervalo de 1,5 a 2 metros com pouco mais
de 25%. No que toca ao período médio de onda, os valores são mais distribuídos estando grande parte
concentrada no intervalo de 6 a 11 segundos (perfazendo cerca de 80%). Na direcção média de onda
é claramente visível uma maior ocorrência da direcção de NW (com cerca de 48%). A 2ª direcção com
maior valor de ocorrência é a de WNW com cerca de 28%.

Os intervalos de valores utilizados nos histogramas apresentados são de 0,5 metros para a altura de
onda, 1 segundo para o período de onda, e 22,5 graus para a direcção de onda (de forma a criar 16
intervalos iguais).

Ainda para a caracterização do regime geral de agitação marítima foram criados histogramas conjuntos
para melhor se conhecerem possíveis relações entre diferentes parâmetros. Os pares utilizados nestes
histogramas foram altura significativa-período médio, altura significativa-direcção média e período
médio-direcção média. Os intervalos utilizados foram os mesmos que os definidos para os histogramas
individuais. Os referidos histogramas são apresentados nos Quadros 2, 3 e 4.
Quadro 2 – Histograma conjunto. Altura significativa-período médio. Regime geral, série temporal
Dodet et al..
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Quadro 3 – Histograma conjunto. Altura significativa-direcção média. Regime geral, série temporal
Dodet et al..

Quadro 4 – Histograma conjunto. Período médio-direcção média. Regime geral, série temporal Dodet
et al..
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Pode-se observar, pelos histogramas conjuntos, a existência de relações entre os diferentes
parâmetros, sendo a mais clara a da altura significativa com o período médio. Pode-se observar, nesse
caso, que valores grandes de altura de onda estão bastante associados a períodos médios também
elevados. No que toca à relação entre a direcção de onda e a altura significativa pode-se observar que,
para além da zona de maior ocorrência já expectável a partir dos histogramas singulares, as ondas
com maior altura parecem estar mais inclinadas para direcções mais de W e S.

2.1.2. Série Dodet et al.: regime sazonal verão marítimo
Neste subcapítulo é apresentado o estudo estatístico realizado à agitação marítima da série temporal
nos meses que perfazem o verão marítimo, nomeadamente, de Abril a Setembro (de cada ano). À
semelhança do realizado para o regime geral, o primeiro passo foi a caracterização dos parâmetros
média, desvio padrão, mediana, máximo e mínimo para os parâmetros da altura significativa, período
médio e direcção média de onda. Esses valores podem ser observados no Quadro 5.
Quadro 5 – Parâmetros estatísticos. Regime sazonal de verão
marítimo, série temporal Dodet et al..

Frisando mais uma vez que o importante do presente estudo estatístico é a identificação de ocorrências
de agitação marítima relevantes, foram criados, para o regime de verão marítimo, os histogramas de
altura significativa, período médio e direcção média de onda. Os intervalos foram os utilizados na
análise anterior. Meio metro para a altura significativa, 1 segundo para o período de onda e 22,5 graus
para a direcção. Os histogramas podem ser observados nas Figuras 5, 6 e 7.
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Figura 5 – Histograma. Altura significativa. Regime sazonal de verão marítimo, série temporal Dodet
et al..

Figura 6 – Histograma. Período médio. Regime sazonal de verão marítimo, série temporal Dodet et
al..
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Figura 7 – Histograma polar. Direcção média. Regime sazonal de verão marítimo, série temporal
Dodet et al..

Pode-se observar nos histogramas apresentados uma maior concentração de ocorrências nos valores
obtidos (face ao caso do regime geral). Na altura significativa o intervalo com maior frequência (1-1,5m)
perfaz quase 40% e no caso do período médio mais de 50% das ocorrências estão centradas no
intervalo de 6 a 8 segundos. No caso da direcção média é também visível um acrescento na frequência
da direcção de NW, tendo cerca de 58% de ocorrência.

Foram também criados os histogramas conjuntos de altura significativa-período médio, altura
significativa-direcção média e período médio-direcção média. Os referidos histogramas são
apresentados nos Quadros 6, 7 e 8, respectivamente.

11

Quadro 6 – Histograma conjunto. Altura significativa-período médio. Regime sazonal de verão
marítimo, série temporal Dodet et al..

Quadro 7 – Histograma conjunto. Altura significativa-direcção média. Regime sazonal de verão
marítimo, série temporal Dodet et al..
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Quadro 8 – Histograma conjunto. Período médio-direcção média. Regime sazonal de verão
marítimo, série temporal Dodet et al..

Tal como se observou nos histogramas conjuntos do regime geral, também aqui é visível a relação
entre parâmetros, sendo mais uma vez clara a associação entre alturas de onda elevadas com períodos
também elevados. A grande diferença para o caso do regime geral é, como esperado, os valores
bastante inferiores de altura de onda.

2.1.3. Série Dodet et al.: regime sazonal inverno marítimo
O que se fez para o regime sazonal do período de verão marítimo é realizado neste subcapítulo para o
período de inverno marítimo, ou seja, dos meses de Outubro a Março. Os valores estatísticos dos
parâmetros gerais podem ser observados no Quadro 9. Os histogramas, tanto singulares como
conjuntos, podem ser observados nas Figuras 8, 9, 10 e nos Quadros 10, 11 e 12.
Quadro 9 – Parâmetros estatísticos. Regime sazonal de inverno marítimo,
série temporal Dodet et al..
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Figura 8 – Histograma. Altura significativa. Regime sazonal de inverno marítimo, série temporal
Dodet et al..

Figura 9 – Histograma. Período médio. Regime sazonal de inverno marítimo, série temporal Dodet
et al..
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Figura 10 – Histograma polar. Direcção de onda. Regime sazonal de inverno marítimo, série
temporal Dodet et al..

Como seria de esperar, em regime de inverno marítimo os intervalos com maior ocorrência apresentam
valores bastante superiores aos observados no regime geral e de verão. É também observável que as
ocorrências são bastante mais distribuídas pelos diferentes intervalos. A altura significativa apresenta
o valor máximo de ocorrência de 23% para o intervalo de 1,5 a 2 metros e o período médio um valor
de quase 20% para o intervalo de 10 a 11 segundos. No entanto, como já referido, a ocorrência desses
intervalos não é tão superior à ocorrência dos intervalos adjacentes, como acontecia nos casos do
regime geral e de verão marítimo. No caso da direcção média, apesar da direcção de NW continuar a
ter a maior frequência (37%), é acompanhada muito de próximo pela direcção WNW (com quase 35%),
evidenciando que no período de inverno as direcções de agitação não têm tanta componente de norte.
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Quadro 10 – Histograma conjunto. Altura significativa-período médio. Regime sazonal de inverno
marítimo, série temporal Dodet et al..

Quadro 11 – Histograma conjunto. Altura significativa-direcção média. Regime sazonal de inverno
marítimo, série temporal Dodet et al..

16

Quadro 12 – Histograma conjunto. Período médio-direcção média. Regime sazonal de inverno
marítimo, série temporal Dodet et al..

Nos histogramas conjuntos pode-se observar o mesmo que nos outros regimes de agitação, sendo
mais uma vez clara a relação entre altura significativa e período de onda. Como seria de esperar, os
valores de altura (e respectivas ocorrências) para o caso de inverno marítimo são bastante superiores
aos do verão marítimo.

2.2. Série Puertos del Estado
Os dados apresentados neste subcapítulo foram fornecidos pela Puertos del Estado, Organização
Governamental Espanhola responsável pela monotorização das condições marítimas ao longo da sua
costa. Os dados têm origem também num modelo matemático de hindcast, sendo neste caso utilizada
uma combinação dos modelos WAM e WaveWatch. Os dados fornecidos apresentam valores a partir
de Janeiro de 1958 até Novembro de 2018, sendo que a Puertos del Estado disponibiliza novos valores
duas vezes por dia. Para o presente estudo, e por uma questão de facilidade de tratamento, o intervalo
de dados será definido de Janeiro de 1958 a Janeiro de 2018 (exclusive), dando um total exacto de 60
anos de medições. A série apresenta valores médios horários, tendo valores de hora em hora. Isto
resulta num total de 524510 conjuntos de valores de parâmetros. O ponto geográfico onde estes valores
foram gerados é o ponto de coordenadas 38,50ºN e 9,50ºW, apresentado na Figura 11.
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38.50ᵒN 9.50ᵒW

Figura 11 - Localização do ponto de obtenção dos valores da série da Puertos del Estado (adaptado
do Google Maps).

Os dados de agitação marítima fornecidos pela Puertos del Estado são constituídos por dois conjuntos
de valores resultantes de dois tipos de processamento diferentes. O primeiro abrange o intervalo
temporal desde o ano 1958 até ao ano 1999 e o segundo o conjunto de valores desde o ano 2000 até
à actualidade.

Segundo a mesma fonte, no primeiro intervalo de valores foi utilizado o modelo numérico WAM, modelo
espectral de 3ª geração que utiliza a equação de transporte espectral (spectral action balance
equation). No segundo intervalo a geração de valores foi realizada utilizando tanto o modelo WAM
como o modelo WaveWatch (ambos modelos espectrais de 3ª geração). Por sua vez, a informação de
vento utilizada para a definição dos modelos foi obtida utilizando o modelo de forecast (previsão) de
condições atmosféricas HIRLAM. A validação dos valores gerados pelos modelos é realizada
recorrendo à rede de boias monitorizada pela Puertos del Estado com a denominação de REDEXT.
Esta rede consiste num conjunto de boias colocadas em águas profundas (com profundidades
superiores a 200 metros) ao largo da costa Espanhola, que medem, com uma cadência horária, os
valores de vários parâmetros de agitação marítima. Essas medições, depois de processadas pela
Puertos del Estado, são utilizadas para parametrizar e controlar a qualidade dos valores gerados pelos
modelos.
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Dos parâmetros gerados pelos modelos serão utilizados, no presente estudo, os seguintes:

- [Hs] Altura significativa (m);
- [Tm02] Período médio espectral (momentos espectrais m0 e m2) (s);
- [Tp] Período de pico espectral (s);
- [DirM] Direcção média de onda (graus, 0º=Norte. Convenção meteorológica);

Numa primeira observação da série temporal reparou-se que alguns valores de direcção apresentavam
o valor de -99,9. Estes valores foram removidos do presente trabalho. Em termos estatísticos a remoção
destes conjuntos de valores não terá influência no estudo visto este erro ocorrer apenas em seis
ocasiões.

Para uma melhor caracterização da série temporal o estudo estatístico será dividido em três conjuntos
de valores. Em primeiro lugar no conjunto total de valores, para se definir o regime geral da série
temporal e depois nos subconjuntos de valores que perfazem os regimes sazonais de verão e inverno
marítimos.

2.2.1. Série Puertos del Estado: Regime geral
A presente série temporal apresenta então um total de 60 anos de dados, com valores horários médios
dos diferentes parâmetros. O tratamento destes dados foi o mesmo utilizado para os dados da série
temporal de Dodet et al. resultando nos quadros e histogramas (singulares e conjuntos) apresentados
abaixo. No Quadro 13 são apresentados os valores estatísticos de média, desvio padrão, mediana,
máximo e mínimo dos diferentes parâmetros característicos da agitação marítima da série temporal.
Nas Figuras 12, 13 e 14 são apresentados os histogramas, respectivamente, da altura significativa,
período médio de onda e direcção média de onda. Nos Quadros 14, 15 e 16 são apresentados,
respectivamente, os histogramas conjuntos de altura significativa-período médio, altura significativadirecção média e período médio-direcção média.
Quadro 13 – Parâmetros estatísticos. Regime geral, série temporal
Puertos del Estado.
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Figura 12 – Histograma. Altura significativa. Regime geral, série temporal Puertos del Estado.

Figura 13 – Histograma. Período médio. Regime geral, série temporal Puertos del Estado.
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Figura 14 – Histograma polar. Direcção média. Regime geral, série temporal Puertos del Estado.

Os histogramas apresentam uma maior ocorrência de valores de altura significativa no intervalo de 1 a
2 metros (perfazendo quase 50% dos casos) e um período médio de 5 a 6 segundos, com cerca de
23% de ocorrências. Na direcção, como acontece com a série de Dodet et al., é evidente a maior
frequência de NW, sendo que no caso da série da Puertos del Estado a direcção de NNW tem uma
presença bastante mais significativa (com quase 30% de ocorrência).
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Quadro 14 – Histograma conjunto. Altura significativa-período médio. Regime geral, série temporal
Puertos del Estado.
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Quadro 15 – Histograma conjunto. Altura significativa-direcção média. Regime geral, série temporal
Puertos del Estado.

Quadro 16 – Histograma conjunto. Período médio-direcção média. Regime geral, série temporal
Puertos del Estado.
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Nos histogramas conjuntos as observações são em tudo semelhantes às retiradas para a série de
Dodet et al. apresentando a evidente relação entre a altura de onda e o período médio e o facto das
maiores alturas de onda estarem associadas a direcções com menos componente norte.

2.2.2. Série Puertos del Estado: regimes sazonais verão e inverno marítimo
À semelhança do que foi feito para o regime geral é apresentada nesta secção uma caracterização
estatística dos regimes sazonais da série temporal da Puertos del Estado. Essa caracterização é
apresentada pelos quadros e figuras abaixo. Os Quadros 17 e 18 apresentam os valores dos
parâmetros estatísticos média, desvio padrão, mediana, máximo e mínimo da altura significativa,
período médio e direcção media de onda para o regime de verão marítimo e inverno marítimo
(respectivamente). As Figuras 15, 16 e 17 apresentam, simultaneamente, os histogramas da altura
significativa, período médio e direcção média de onda para os dois regimes (verão e inverno marítimo).
Por último, os Quadros 19, 20, 21, 22, 23 e 24 apresentam os histogramas conjuntos da altura
significativa-período médio, altura significativa-direcção média e período médio-direcção média para os
dois regimes.
Quadro 17 – Parâmetros estatísticos. Regime sazonal de verão
marítimo, série temporal Puertos del Estado.

Quadro 18 – Parâmetros estatísticos. Regime sazonal de
inverno marítimo, série temporal Puertos del Estado.
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Figura 15 – Histograma. Altura significativa. Regimes sazonais de verão e inverno marítimo, série
temporal Puertos del Estado.

Figura 16 – Histograma. Período médio. Regimes sazonais de verão e inverno marítimo, série
temporal Puertos del Estado.
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Figura 17 – Histograma polar. Direcção média. Regimes sazonais de verão marítimo (esq.) e
inverno marítimo (dir.), série temporal Puertos del Estado.

Dos histogramas singulares de altura significativa e período médio o que melhor se evidencia é a
diferença entre a distribuição de ocorrências entre os diferentes intervalos de valores. Enquanto que
no regime de verão marítimo os valores estão bastante mais concentrados, no caso do inverno marítimo
os valores, estão bastante mais distribuídos. Temos então, que nos valores de altura significativa o
regime de verão marítimo apresenta um valor máximo de pouco mais de 30%, para o intervalo de 1 a
1,5 metros, e o inverno marítimo um valor máximo de 18% para o intervalo de 1,5 a 2 metros. Para o
período médio o cenário é semelhante, estando o regime de verão marítimo concentrado no intervalo
de 5 a 6 segundos (com cerca de 32%) e o inverno marítimo com uma distribuição quase igual entre
os intervalos de 6 a 7 e 7 a 8 segundos (ambos com cerca de 20%). No caso das direcções médias
pode-se dizer que o cenário roda em torno da direcção de NW, para a qual ambos os regimes têm o
mesmo valor de ocorrência (35%). Depois, o regime de verão marítimo concentra-se mais nas
direcções norte (com um valor para a direcção de NNW de 43%) e o inverno marítimo distribui-se pelas
direcções a sul de NW, tendo cerca de 28% de ocorrência na direcção de WNW.
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Quadro 19 – Histograma conjunto. Altura significativa-período médio. Regime sazonal de verão
marítimo, série temporal Puertos del Estado.

Quadro 20 – Histograma conjunto. Altura significativa-direcção média. Regime sazonal de verão
marítimo, série temporal Puertos del Estado.

27

Quadro 21 – Histograma conjunto. Período médio-direcção média. Regime sazonal de verão
marítimo, série temporal Puertos del Estado.

Quadro 22 – Histograma conjunto. Altura significativa-período médio. Regime sazonal de inverno
marítimo, série temporal Puertos del Estado.
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Quadro 23 – Histograma conjunto. Altura significativa-direcção média. Regime sazonal de inverno
marítimo, série temporal Puertos del Estado.

Quadro 24 – Histograma conjunto. Período médio-direcção média. Regime sazonal de inverno
marítimo, série temporal Puertos del Estado.
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Pelos histogramas conjuntos pode-se observar um cenário bastante semelhante ao apresentado para
a série de Dodet et al., evidenciando-se mais uma vez a relação entre valores de altura de onda e
período médio e a sazonalidade, desses mesmos valores, entre períodos de verão e inverno marítimo.
A maior diferença para a série de Dodet et al. observa-se no facto das direcções da série da Puertos
del Estado não fugirem tanto da direcção de maior frequência de NW, enquanto que na série de Dodet
et al. via-se claramente uma deslocação para W (e WSW) nos valores maiores de altura (e período) de
onda.

2.3. Regime de agitação marítima: considerações e cenários a utilizar
Antes de se poder comparar os valores obtidos no estudo estatístico realizado neste trabalho, é
importante ter em atenção que os períodos médios utlizados nas duas séries temporais não são os
mesmos. Na série de Dodet et al. o período gerado é o Tm01 enquanto que na série da Puertos del
Estado o período gerado é o Tm02 (também conhecido como 𝑇̅0 ). Os referidos períodos médios
diferem, unicamente, nos momentos espectrais utilizados para o seu cálculo. No entanto, segundo
Holthuijsen L. H. (2007), o momento espectral de segunda ordem (m2) é bastante sensível a ruído
proveniente das medições e técnicas utilizadas para o definir, sendo por essa razão utilizado, como
alternativa em vários estudos, o período Tm01. A diferença entre os dois pode-se então resumir ao
ruido existente nos valores utilizados para definir Tm02, ruido esse que é minimizado no caso do Tm01.
Tendo isso em conta considera-se aceitável a comparação entre os valores de ambos os períodos
médios, pois a diferença entre ambos pode ser desprezada.

Observando os valores dos parâmetros estatísticos do regime geral de ambas a séries é fácil ver que
os dados são em tudo semelhantes. As diferenças nas séries são, no entanto, observadas na
distribuição desses mesmos parâmetros. Na série de Dodet et al. os valores são mais concentrados
em torno dos valores médios, enquanto que na série da Puertos del Estado as ocorrências estão mais
dispersas. Esta diferença é especialmente flagrante no caso das direcções de agitação. Na série de
Dodet et al. a ondulação de maior frequência é originária de NW, com mais de 45% de ocorrências,
sendo a segunda direcção com mais ocorrências a de WNW com cerca de 28%. Na série da Puertos
del Estado as direcções de agitação são divididas, quase na totalidade, por três direcções: WNW (20%),
NW (35%) e NNW (29%).

Nos casos das séries de regime sazonal, tanto de verão como de inverno marítimo, observa-se o
mesmo que nas séries gerais. Os valores de Dodet et al. apresentam uma distribuição mais centrada
nos valores médios, enquanto que os valores da Puertos del Estado apresentam valores de ocorrências
mais dispersos. No caso específico das direcções de agitação marítima, que no caso das séries gerais
apresentavam grandes diferenças, as conclusões não são tão obvias no caso sazonal. No caso do
inverno marítimo as ocorrências são quase iguais para as séries de Dodet et al. e Puertos del Estado,
enquanto que para o período de verão marítimo as diferenças são bastante significativas. Na série de
Dodet et al. a distribuição está concentrada na direcção NW (com cerca de 58% das ocorrências) sendo
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que nenhuma das outras direcções têm uma ocorrência superior a 25%. No caso da série da Puertos
del Estado a distribuição está principalmente divida em duas direcções: NW (35%) e NNW (43%). As
restantes direcções não ultrapassam os 15% de ocorrência. A grande diferença nas séries de verão
marítimo está então na direcção de NNW, que num caso perfaz quase 50% das ocorrências (Puertos
del Estado) e no outro não chega sequer a 20% (Dodet et al.).

As diferenças identificadas entre conjuntos de dados podem ser justificadas por dois factores: A
diferença temporal na geração de valores (de 6 em 6 horas para os valores de Dodet et al. e de hora
em hora nos valores da Puertos del Estado) e a localização dos pontos de geração (observado nas
Figuras 1 e 11).

Depois de estudados os diferentes regimes de agitação marítima para ambas as séries temporais
recolhidas, fica-se então em condições de escolher os casos de estudo a utilizar nas simulações do
SMS. Os cenários escolhidos terão como objectivo caracterizar da melhor maneira as condições de
agitação marítima do local de estudo tentando, ao mesmo tempo, abranger todos os cenários possíveis
e respectivas consequências. A direcção de onda foi considerada o parâmetro decisivo para a escolha
dos casos de estudo pois é o principal factor na determinação da direcção do transporte longitudal de
sedimentos. Tendo isso em conta foram escolhidas as direcções com o maior valor de ocorrência,
sendo as mesmas NNW, NW e WNW. Para além dessas direcções considerou-se pertinente escolher
mais duas direcções, W e SW. A primeira porque será importante observar a resposta do arco CaparicaEspichel a uma agitação com uma direcção ao largo quase frontal à linha de costa, a segunda porque,
apesar da sua baixa ocorrência, representa um caso bastante diferente dos restantes (em termos de
direcção), o que poderá trazer importantes perspectivas quanto à resposta do arco Caparica-Espichel
a ondulação proveniente de sul.

Serão então estas direcções de ondulação (com os valores de altura significativa e período de pico
associados) que irão servir de base para a construção das simulações de agitação marítima.
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Capítulo 3

3. Construção da batimetria

Neste capítulo é apresentado o processo de construção da batimetria da zona de estudo. Esta tarefa
tem grande importância para o presente estudo pelo facto da morfologia do fundo ter um papel
importante no comportamento da agitação marítima na sua aproximação à costa. Os dados batimétricos
utilizados constam principalmente de levantamentos disponibilizados pelo Instituto Hidrográfico e por
um levantamento batimétrico da costa Portuguesa, realizado pela Direcção Geral do Território (DGT),
recorrendo à tecnologia LiDAR (Light Detection And Ranging). A batimetria será construída
directamente no software que depois servirá para simular as condições de agitação marítima.

3.1. Dados Instituto Hidrográfico
Dos dados disponibilizados no site do Instituto Hidrográfico foram tidos em conta todos os que
continham a zona de estudo, no entanto, nem todos foram utilizados para a construção da batimetria.
Isto porque alguns dos conjuntos de dados abrangem toda a costa Portuguesa, o que exige uma
resolução espacial mais grosseira do que o ideal para a caracterização da zona em análise. Foram,
portanto, escolhidos os levantamentos mais próximos dessa zona. Os conjuntos de dados escolhidos,
tal como as respectivas características, são os seguintes:

- Batimetria Rio Tejo: Levantamento realizado entre 1964 e 2009; Malha com espaçamento de 100m;
Sistema de coordenadas ETRS89/PT-TM06; Referido ao zero hidrográfico;
- Batimetria Cascais: Levantamento criado em ArcGIS em 2011; Malha com espaçamento de 100m;
Sistema de coordenadas ETRS89/PT-TM06; Referido ao zero hidrográfico;
- Batimetria Lis-Espichel: Levantamento realizado entre 1967 e 2011; Malha com espaçamento de
250m; Sistema de coordenadas ETRS89/PT-TM06; Referido ao zero hidrográfico;

As áreas abrangidas pelos levantamentos acima referidos podem ser observadas na Figura 18.
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a)

b)

c)

Figura 18 – a) Área levantamento batimétrico. Rio Lis a cabo Espichel. Fonte: Instituto Hidrográfico;
b) Área levantamento batimétrico. Cascais. Fonte: Instituto Hidrográfico; c) Área levantamento
batimétrico. Rio Tejo. Fonte: Instituto Hidrográfico.

Foi também retirado do Instituto Hidrográfico um modelo batimétrico com as linhas isobatimétricas de
Portugal Continental que servirá como levantamento de controlo, comparando com a batimetria
construída. As características do modelo isobatimétrico são as seguintes:

- Modelo isobatimétrico da costa de Portugal continental: Modelo criado em ArcGIS em 2011; Linhas
retiradas de cartas náuticas com escala de 1:150000; Sistema de coordenadas ETRS89/PT-TM06;
Referido ao zero hidrográfico;
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3.2. Dados do levantamento com tecnologia LiDAR (DGT)
Os levantamentos disponibilizados pelo Instituto Hidrográfico já apresentam uma boa caracterização
da zona de estudo, no entanto, considerou-se pertinente procurar um levantamento mais
pormenorizado dessa linha de costa. Para conseguir, então, essa melhor definição, foi pedido à
Direcção Geral do Território a disponibilização do levantamento realizado em 2011, abrangendo toda a
linha de costa de Portugal continental, recorrendo à tecnologia LiDAR. O projecto mencionado decorreu
duma parceria entre o IGP (Instituto Geográfico Português) e o INAG (Instituto da Água, I. P.), com o
apoio do Programa Operacional de Valorização do Território (POVT), no âmbito do Quadro de
Referência Estratégico Nacional (QREN). As principais vantagens das leituras batimétricas através da
tecnologia LiDAR são a capacidade da sua resolução espacial (da ordem do metro quadrado) e o facto
de conseguir leituras através da água, o que se mostra bastante importante em leituras batimétricas na
linha de costa, pelo facto de , através da tecnologia LiDAR, as mesmas não serem condicionadas pelo
nível do mar, o que permite uma leitura contínua entre mar e terra. A área de levantamento requisitada
à DGT é a apresentada na Figura 19.

Figura 19 – Área levantamento batimétrico. Tecnologia LiDAR.

As características do levantamento são as seguintes:

- Batimetria com tecnologia LiDAR: Levantamento realizado em 2011; Malha com espaçamento de 2m;
Sistema de coordenadas ETRS89/PT-TM06; Referido ao Datum altimétrico de Cascais Helmert 38
(nível médio do mar);
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3.3. Tratamento de dados e construção de batimetria
O primeiro passo na construção da batimetria é assegurar que todos os levantamentos se encontram
no mesmo sistema de georreferenciação, tanto no sistema de coordenadas como na referência
altimétrica. Como pode ser visto nas características dos levantamentos apresentadas, o sistema de
coordenadas utilizado é sempre o mesmo, nomeadamente o sistema de coordenadas ETRS89/PTTM06. Não será, portanto, necessário realizar qualquer tipo de transformação. No caso da batimetria,
os levantamentos do Instituto Hidrográfico estão todos referenciados ao zero hidrográfico (com valores
positivos abaixo do nível do mar) mas o levantamento LiDAR está referenciado ao nível médio do mar
(com valores negativos abaixo do nível do mar). Será, portanto, necessário transformar os valores de
batimetria para que todos os levantamentos sigam o mesmo princípio, sendo escolhido, por motivos de
facilidade, referenciar o levantamento LiDAR ao zero hidrográfico. Essa transformação consistiu em
multiplicar todos os valores por -1 e a esses valores subtrair dois metros. Segundo o Instituto
Hidrográfico, o valor de dois metros para a diferença entre o nível médio do mar e o zero hidrográfico
é o estabelecido para Portugal continental. Ambas as transformações foram realizadas directamente
no software de simulação (função transform scatter set).

Depois de todos os levantamentos igualmente referenciados, considerou-se necessário fazer uma
filtragem dos mesmos. Isto mostrou-se especialmente importante nos dados do levantamento LiDAR
pelo facto da sua resolução espacial ser muito fina, o que resultava num número de pontos
incomportável com um funcionamento eficiente do software de simulação.

Numa primeira etapa foram eliminados todos os pontos a norte da Ericeira (pertencentes ao
levantamento do Rio Lis-cabo Espichel) e os pontos no interior do estuário do rio Tejo (pertencentes ao
levantamento do rio Tejo).

Para a filtragem dos pontos do levantamento LiDAR foi utilizado um modelo incorporado no software
de simulação que elimina pontos tendo em conta o ângulo da normal dos triângulos adjacentes a esse
ponto, ou seja, se a normal dos triângulos adjacentes fizer com a vertical um ângulo inferior a um certo
valor esse ponto é eliminado. Desta maneira, eliminam-se os pontos interiores de zonas planas sem
sacrificar a definição de zonas mais acidentadas. O valor do ângulo deverá ser escolhido de maneira a
que os resultados das simulações não sofram grandes alterações tentando, ao mesmo tempo,
minimizar ao máximo a quantidade de pontos existente.

Para escolher o valor do referido ângulo foram então criadas três amostras de batimetria, amostras
estas que, para facilidade de cálculo, incluem apenas um pequeno trecho da linha de costa,
nomeadamente, a linha entre o cabo Raso e a Boca do Inferno (Cascais). Uma das amostras contém
o levantamento LiDAR sem filtragem, outra com uma filtragem de 15 graus e uma última com uma
filtragem de 25 graus. As diferentes batimetrias foram simuladas para a mesma agitação marítima
sendo posteriormente recolhidos os resultados para se poderem comparar os diferentes casos. Para
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recolha dos resultados foram escolhidos 6 pontos. Três deles para comparação de batimetria
(localizados na zona LiDAR) e três para comparação de valores de agitação (localizados em pontos
onde a agitação marítima se mostrou mais relevante). Na Figura 20 são apresentadas as localizações
dos 6 pontos e no Quadro 25 são apresentados os valores obtidos nas diferentes simulações, tal como
as coordenadas dos pontos (na grelha criada no STWAVE). A informação sobre a agitação marítima
utilizada nas simulações é a seguinte:

- Modelo espectral utilizado: JONSWAP (Hs e Tp);
- Atrito de fundo: Formulação JONSWAP, coeficiente = 0,038 m2/s3;
- Ângulo de incidência da ondulação: 270 graus;
- Altura significativa: 2 metros;
- Período de pico: 10 segundos;
- Profundidade do ponto escolhido para geração do espectro: 78 metros;

A simulação foi feita em modo half plane e assumindo que a batimetria do fundo não sofre alterações.

A
a
B

b

c
C

Figura 20 – Localização das células para comparação de valores de simulação.
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Quadro 25 – Valores das simulações para os diferentes tratamentos batimétricos e coordenadas das
células.

Como se pode observar, os valores obtidos nas diferentes simulações são bastante semelhantes,
sendo a maior diferença de valores cerca de 50cm observada entre a batimetria de levantamento LiDAR
sem filtragem e a batimetria com a filtragem de 25 graus. Apesar dessa diferença pode-se ver que no
que toca aos valores de agitação as diferenças são bastante reduzidas, não chegando a 3cm na altura
de onda e menos de 1 grau na direcção de onda. Foi então assumido que as diferenças nos
levantamentos poderiam ser desprezadas e que se poderia trabalhar com a filtragem do levantamento
LiDAR de 25 graus. Desta maneira, reduz-se a quantidade de cálculos a realizar pelo software,
aumentando assim a rapidez do estudo sem sacrificar significativamente os resultados.

Depois de tratados todos os levantamentos batimétricos, o último passo é a união de todos eles de
forma a criar uma única fonte de informação batimétrica. É importante neste processo eliminar possíveis
sobreposições de pontos, para minimizar picos na batimetria originados por discrepâncias que possam
existir entre levantamentos de diferentes origens, mesmo que as mesmas sejam pequenas. O processo
de união, incluindo a eliminação de pontos sobrepostos, é realizado directamente no software de
simulação recorrendo à função merge. Esta função exige que seja definida uma lista hierárquica dos
diferentes levantamentos, de maneira a que o software saiba que pontos eliminar. A ordem hierárquica
escolhida foi baseada nas datas mais recentes de actualização dos diferentes levantamentos tal como
na resolução espacial dos mesmos. O diagrama de compilação apresentando a distribuição espacial
da hierarquia escolhida é apresentado na Figura 21, sendo a hierarquia a seguinte:
- 1 – Levantamento LiDAR (2011);
- 2 – Batimetria Cascais (2011);
- 3 – Batimetria Rio Tejo (2009);
- 4 – Batimetria Lis-Espichel (2011);
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- LiDAR
- Cascais
- Rio Tejo
- Lis-Espichel

Figura 21 – Construção de batimetria área de estudo. Diagrama de compilação.

Depois da união realizada fica terminada a construção da batimetria da área de estudo.

3.4. Validação da batimetria construída
Para finalizar este capítulo, e para assegurar que a batimetria constitui uma fiel representação da
realidade, procedeu-se à validação da mesma. Esta validação foi realizada recorrendo às linhas
isobatimétricas da costa Portuguesa disponibilizadas no site do Instituto Hidrográfico. As linhas
isobatimétricas representadas são: 0, 10, 20, 30, 50, 100, 200, 500, 1000 e 2000m.

A comparação foi realizada sobrepondo as linhas isobatimétricas do Instituto Hidrográfico e a batimetria
construída no SMS, sendo o resultado apresentado na Figura 22.
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- Isobatimétricas Instituto Hidrográfico
Hidrográfico

- Isobatimétricas estudo

Figura 22 - Comparação de linhas batimétricas da batimetria construída (esq.) e em pormenor na
zona de estudo (drt.).

Como se pode observar nas imagens apresentadas, a batimetria construída apresenta-se bastante
próxima da informação retirada do Instituto Hidrográfico, no entanto, aquando da realização das
simulações mostrou-se necessário alargar a informação batimétrica mais para sul (visto a informação
que tínhamos até agora terminar logo a sul do cabo Espichel). Para isso voltou-se a recorrer aos dados
disponibilizados pelo Instituto Hidrográfico, sendo que os únicos dados disponíveis que continham a
informação necessária eram o levantamento batimétrico de Portugal Continental. As informações do
referido levantamento são as seguintes:

- Batimetria Portugal Continental: Criado em 2010 (a partir de levantamentos de 2008); Malha com
espaçamento de 2 milhas náuticas; Sistema de coordenadas ETRS89/PT-TM06; Referido ao zero
hidrográfico;

Do levantamento foram eliminados os pontos a norte da Ericeira (como foi feito com o levantamento
Lis-Espichel), a sul de Sines e cerca de 30km a oeste do limite do levantamento Lis-Espichel
(aumentando assim também a informação batimétrica para oeste). Mais uma vez, os sistemas de
referência, tanto de coordenadas como de altitude, são iguais aos restantes dados do Instituto
Hidrográfico, não sendo, portanto, necessário realizar qualquer tipo de transformação. A nova ordem
hierárquica é a seguinte:
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- 1 – Levantamento LiDAR (2011);
- 2 – Batimetria Cascais (2011);
- 3 – Batimetria Rio Tejo (2009);
- 4 – Batimetria Lis-Espichel (2011);
- 5 – Batimetria Portugal Continental (2008);

O resultado da união final dos diferentes levantamentos é apresentado na Figura 23.

Figura 23 – Construção de batimetria área de estudo. Diagrama de compilação incluindo o
levantamento de Portugal Continental.

Na Figura 24 é apresentada a comparação da nova batimetria construída com as linhas isobatimétricas
disponíveis no Instituto Hidrográfico. Como se pode ver, a qualidade da batimetria construída continua
boa, sendo que as maiores diferenças se encontram nas áreas do levantamento batimétrico de Portugal
Continental. Essas diferenças são justificadas pelo facto da resolução espacial do referido
levantamento ser bastante grosseira (malha de 2 milhas náuticas). No entanto, essas discrepâncias
não afectam significativamente os resultados do presente estudo visto essa batimetria se encontrar
toda em mar profundo (sempre superior a 1000m de profundidade) e por isso não afectar as condições
de aproximação da agitação marítima à linha de costa.
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- Isobatimétricas Instituto Hidrográfico
Hidrográfico

- Isobatimétricas estudo

Figura 24 – Comparação de linhas batimétricas da nova batimetria construída (esq.) e em pormenor
na zona de estudo (drt.).

Pelo produto final pode-se observar que a batimetria construída resultou numa boa representação da
realidade, sendo claramente visível o paralelismo existente entre as linhas isobatimétricas e a linha de
costa. Pode-se também observar que na zona sul do arco Caparica-Espichel a batimetria apresenta
grandes acentuações batimétricas, evidenciadas pelo vale submarino que acompanha a linha de costa
a cerca de 8000m de distância (paralelamente), conhecido por canhão de Setúbal. Na zona norte do
arco, por outro lado, a batimetria é bastante mais suave, evidenciando, mais uma vez, o resultado da
defesa proporcionada pelo cabo Raso a esse trecho da costa. Outro aspecto interessante é o visível
canal existente na entrada da foz do rio Tejo (resultado de várias dragagens efectuadas para melhoria
de acesso ao porto de Lisboa) e o contraste com a batimetria pouco profunda da zona do Bugio.

Tendo a batimetria construída e validada fica-se em condições de se passar às simulações de agitação
marítima apresentadas no capítulo seguinte.
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Capítulo 4

4. Estudo do regime de agitação marítima local no arco Caparica-Espichel

Neste capítulo é apresentado o estudo do regime de agitação marítima realizado à zona de estudo
recorrendo à informação de agitação marítima ao largo apresentada no capítulo 2 e da batimetria
construída no capítulo 3. O estudo é feito através do modelo espectral STWAVE (Steady State Spectral
Wave) incorporado no software SMS (Surface-Water Modelling System).

Este capítulo incorpora a parte fundamental do presente estudo, pois serão as simulações feitas no
STWAVE que irão permitir criar um cenário de agitação marítima no arco Caparica-Espichel, que
permitirá, posteriormente, tirar conclusões fundamentais para a validação (ou refutação) da hipótese
em estudo.

4.1. Descrição do software utilizado: STWAVE
O STWAVE (Steady State Spectral Wave) é um modelo numérico que tem como objectivo modelar as
transformações da agitação marítima aquando da sua aproximação à costa (águas pouco profundas)
baseado na equação de transporte espectral (spectral action balance equation). O STWAVE calcula as
transformações de refracção, empolamento e rebentação, induzidas pela batimetria de fundo,
recorrendo a uma malha regular para o cálculo dessas transformações.

Segundo o manual do software, a modelação apresenta os seguintes pressupostos:
- Propagação calculada em modo “média em fase” (phase-averaged)
- É ignorada a influencia das ondas reflectidas na costa;
- O modelo assume o steady-state (regime estacionário) da agitação marítima ao largo;
- O modelo calcula a refracção, empolamento e propagação de forma linear;

4.2. Configuração das simulações
Como já foi referido no capítulo 2 deste documento, onde foi apresentada a análise das condições de
agitação marítima, o factor predominante para o presente estudo é o ângulo de incidência da onda em
relação à linha de costa. Segundo o CEM (2002b), a importância desse ângulo de incidência (na zona
de rebentação) é caracterizada pela sua influência no cálculo do transporte longitudinal sólido
apresentado pela fórmula de CERC (1), descrita da seguinte maneira:

𝑄=

𝜌 𝑔
𝐾 [16√𝑘(𝜌 √−𝜌)(1−𝑛)]
𝑠

5
2

× 𝐻𝑏 𝑠𝑒𝑛(2𝛼𝑏 )

(1)
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Com:
Q = Caudal de transporte sólido (m 3/s)
K = Coeficiente empírico (-)
g = aceleração da gravidade (m/s2)
𝐻

k = índice de rebentação ( 𝑏, sendo db a profundidade na zona de rebentação, em metros)
𝑑𝑏

ρ = densidade da água (kg/m 3)
ρs = densidade dos sedimentos (kg/m 3)
n = porosidade sedimentar (n≈0,4)
Hb = altura de onda na zona de rebentação (m)
αb = ângulo de onda relativo à linha de costa na zona de rebentação (ᵒ)

Interessante observar que o ângulo em questão está inserido no cálculo do caudal sólido como
sen(2αb), resultando num valor máximo de transporte sólido quando sen(2αb)=1, ou seja, 2αb=90ᵒ, o
que resulta num valor máximo de caudal sólido quando α é igual a 45ᵒ. É por isso importante simular a
agitação marítima para várias direcções de origem.

Com base no estudo de agitação feito, determinou-se que as direcções mais pertinentes de se
simularem são NNW (337,5ᵒ), NW (315ᵒ), WNW (292,5ᵒ), W (270ᵒ) e SW (225ᵒ).

Outro ponto fundamental na criação das simulações é a definição do espectro de onda que será
utilizado para definir a propagação da agitação marítima. Neste estudo foi utilizado o espectro
JONSWAP, utilizando, para a sua definição, os valores ao largo de altura significativa e período de
pico. Os valores para a altura significativa foram retirados, mais uma vez, do estudo realizado no
capítulo 2 deste documento. O período de pico foi retirado da informação existente em ambas as séries
temporais utilizadas no presente estudo. No caso da série da Puertos del Estado o valor do período de
pico é retirado directamente da informação fornecida, mas para a série de Dodet et al. foi necessário
fazer uma pequena transformação, pelo facto da informação fornecida apenas apresentar a frequência
de pico. Esta transformação é simples, bastando calcular o inverso da frequência, obtendo assim o
período de pico.

Apesar de não ter sido realizado nenhum tipo de estudo estatístico para o parâmetro do período de
pico, o estudo realizado ao período médio pode ser utilizado para descrever o comportamento do
período de pico. Isto porque, segundo Goda (1974), os períodos médio e de pico são linearmente
equivalentes, sendo Tp≈1,2Tm (tanto para Tm02 como para Tm01).

Para o cálculo das médias dos valores dos parâmetros acima mencionados foi primeiro preciso definir
os intervalos de direcções que contribuiriam para essas ditas médias. Foi então definido que, para cada
direcção, seriam contabilizados os valores da ondulação incidente num intervalo de 22,5ᵒ em torno da
respectiva direcção de onda (11,25ᵒ para cada lado).
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Os valores resultantes a utilizar na criação dos diferentes espectros são apresentados no Quadro 26.
Quadro 26 – Valores de altura significativa e período de pico associados às diferentes direcções de
agitação;

Para posterior análise de resultados foram escolhidos 10 pontos de controlo ao longo do arco CaparicaEspichel. Para cada ponto foram recolhidos os valores das respectivas coordenadas, tal como a
profundidade dos mesmos e o ângulo que a normal à linha de costa faz com o norte (calculado no
AutoCAD). A definição desse ângulo, tal como a representação do ângulo da ondulação incidente, são
apresentadas na Figura 25.

𝑛⃗ - vector normal à linha de costa
𝑖 - vector de direcção de onda incidente
α - ângulo da normal à linha de costa com
o norte
β - ângulo da direcção de onda incidente
com o norte

Figura 25 - Representação dos ângulos utilizados na análise da direcção de agitação incidente.

Um aspecto importante na escolha dos referidos pontos de controlo é a sua localização, em especial,
a sua profundidade. Este factor é evidenciado, mais uma vez, pela fórmula de CERC (1), onde é visível
a necessidade de definir a altura de onda na zona de rebentação (H b). Segundo o CEM (2002a), a
relação entre a altura de rebentação e a respectiva profundidade pode ser dada pela equação (2),
representando o índice de profundidade de rebentação (já referido na equação (1) como k).

𝛾𝑏 =

𝐻𝑏
𝑑𝑏

(2)
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Sendo que, para ondas irregulares, se pode assumir o valor de 0,6 para o referido índice. Isso resulta,
para uma média de altura de onda na zona de rebentação de 2 metros, numa profundidade de
rebentação de 3,33 metros. Procurou-se então que a profundidade da localização dos pontos de
controlo se encontrasse perto da linha isobatimétrica dos 3,5 metros, assumindo-se que, em média,
seria nessa batimetria que estaria localizada a faixa de rebentação.

As localizações dos referidos pontos são apresentadas na Figura 26 e as respectivas informações no
Quadro 27.

Figura 26 – Localização dos pontos de controlo para análise de resultados das simulações.
Quadro 27 – Informação dos pontos de controlo.
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É ainda necessário configurar todos os parâmetros no model control do STWAVE. Essa configuração
irá definir vários aspectos importantes do método de cálculo da propagação da agitação marítima desde
grandes profundidades (onde foram gerados os dados de agitação de ambas as séries) até à linha de
costa. Os parâmetros em questão, apresentados no manual do STWAVE, tal como a sua configuração,
são os seguintes:

- Half plane/full plane: Este parâmetro define se as interacções de ondulação das simulações se dão
unicamente na direcção normal à linha de costa (modo half plane) ou se são tidas em conta as
interações provenientes de todas as direcções (modo full plane), como no caso de ondulação reflectida
pela costa ou com grandes refracções em estruturas marítimas. Este estudo trabalhou no modo half
plane, visto não existirem estruturas na zona em análise que justificassem a quantidade extra de
cálculos exigida pelo modo full plane.

- Source terms: Este parâmetro define o tipo de interações existente na propagação da ondulação.
Neste estudo foi utilizado o modo de propagation only eliminando assim as interações da ondulação
com o vento (o presente estudo não contem informação de vento), interações entre ondas e ignorando
a influência (perda de energia) da rebentação ao largo por excesso de declividade (whitecapping).

- Depth type: Este parâmetro define se a batimetria sofre alterações (por transporte sólido) ou se se
mantem constante ao longo da simulação. Neste estudo assume-se que a batimetria não sofre
alterações (nontransient).

- Current interactions: Este parâmetro define as interações da ondulação com possíveis correntes na
zona em análise. Neste estudo não é tido em conta nenhum tipo de corrente.

- Bottom friction: Este parâmetro define de que maneira é tida em conta a perda de energia espectral
através do atrito com o fundo. Neste estudo, a referida dissipação de energia foi calculada através da
formulação de JONSWAP (disponível na configuração do STWAVE), apresentada na equação (3).
Segundo Vledder & Zijlema & Holthuijsen (2011) o valor do coeficiente de atrito de fundo que melhor
se aplica ao presente estudo (fundo de areia) é o valor de 𝐶𝑏 =0,038 m2/s3.

𝐶

(2𝜋𝑓)2

𝑆𝑏𝑓 = − 𝑔𝑏2 × 𝑠𝑒𝑛ℎ2 (𝑘𝑑) × 𝐸(𝑓, 𝛼)

(3)
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Em que:
𝑆𝑏𝑓 - Perda de energia espectral por atrito com o fundo ((m2.s)/Hz)
𝐶𝑏 - Coeficiente de atrito de JONSWAP (m 2/s3)
g – Aceleração da gravidade (m/s2)
k – Número de onda
d – Profundidade (m)
E – Densidade de energia espectral (m 2/Hz)
f – Frequência de onda (Hz)
α – Direcção ortogonal da onda (normal à crista da onda)

- Surge fields: Este parâmetro define o tipo de correcção dada a possíveis alterações no nível de água
relativos a alterações de marés ou a ondulações resultante de tempestades (storm surges). No presente
estudo foi escolhida uma correcção de valor constante e igual a zero, ignorando assim alterações no
nível do mar.

- Ice fields: Este parâmetro define se é tido em conta a influencia de possíveis corpos de água gelada
presentes na área em análise. Neste estudo foi assumida a não existência de corpos de água gelada,
visto não se aplicar à zona em estudo.

- Boundary interpolation: Este parâmetro define como deve ser distribuída a informação espectral pelos
limites da grelha de cálculo. No presente estudo, para cada simulação, apenas é utilizado um ponto de
geração de espectro pelo que é utilizado o modo morphic, sendo o mais apropriado para pontos de
informação espectral com uma distância significativa entre eles.

4.3. Simulações
Com todos os elementos necessários para a realização das simulações definidos, podemos passar às
simulações em si. Para cada simulação será apresentada, neste documento, uma imagem com a
representação esquemática da distribuição espacial da altura de onda (escala de cor) e direcção da
mesma (vector). Nos quadros serão apresentados, para cada um dos 10 pontos de controlo, a altura
de onda, a direcção de incidência (β) e a diferença entre o ângulo de incidência e a normal à linha de
costa no respectivo ponto (α-β). Essa diferença de ângulos é calculada de maneira a que valores
positivos correspondam a resultantes vectoriais com componente norte (potencial transporte para
norte) e valores negativos com componente sul (potencial transporte para sul). Os resultados obtidos
são apresentados nos subcapítulos seguintes.
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4.3.1. Simulações: Regime geral

NW

Figura 27 – Altura e direcção de onda. Série

Figura 28 – Altura e direcção de onda. Série

Dodet et al., regime geral. Direcção NNW.

Dodet et al., regime geral. Direcção NW.

(zoom)

(zoom)

Figura 29 – Altura e direcção de onda. Série

Figura 30 – Altura e direcção de onda. Série

Puertos del Estado, regime geral. Direcção

Puertos del Estado, regime geral. Direcção

NNW. (zoom)

NW. (zoom)

Puertos del Estado

Dodet et al.

NNW
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Quadro 28 – Altura, direcção de onda e diferença entre angulo de incidência e normal da linha de
costa. Séries Dodet et al. e Puertos del Estado. Regime geral. Direcção de origem NNW.

Quadro 29 – Altura, direcção de onda e diferença entre angulo de incidência e normal da linha de
costa. Séries Dodet et al. e Puertos del Estado. Regime geral. Direcção de origem NW.
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W

Dodet et al.

WNW

Figura 31 – Altura e direcção de onda. Série
Dodet et al., regime geral. Direcção WNW.

Dodet et al., regime geral. Direcção W. (zoom)

Puertos del Estado

(zoom)

Figura 32 – Altura e direcção de onda. Série

Figura 33 – Altura e direcção de onda. Série

Figura 34 – Altura e direcção de onda. Série

Puertos del Estado, regime geral. Direcção

Puertos del Estado, regime geral. Direcção W.

WNW. (zoom)

(zoom)
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Quadro 30 – Altura, direcção de onda e diferença entre angulo de incidência e normal da linha de
costa. Séries Dodet et al. e Puertos del Estado. Regime geral. Direcção de origem WNW.

Quadro 31 – Altura, direcção de onda e diferença entre angulo de incidência e normal da linha de
costa. Séries Dodet et al. e Puertos del Estado. Regime geral. Direcção de origem W.
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Puertos del Estado

Figura 35 – Altura e direcção de onda. Série

Figura 36 – Altura e direcção de onda. Série

Dodet et al., regime geral. Direcção SW.

Puertos del Estado, regime geral. Direcção

(zoom)

SW. (zoom)

SW

Dodet et al.

Quadro 32 – Altura, direcção de onda e diferença entre angulo de incidência e normal da linha de
costa. Séries Dodet et al. e Puertos del Estado. Regime geral. Direcção de origem SW.
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4.3.2. Simulações: Regime sazonal verão marítimo

NW

Figura 37 – Altura e direcção de onda. Série

Figura 38 – Altura e direcção de onda. Série

Dodet et al., verão maritimo. Direcção NNW.

Dodet et al., verão maritimo. Direcção NW.

(zoom)

(zoom)

Figura 39 – Altura e direcção de onda. Série

Figura 40 – Altura e direcção de onda. Série

Puertos del Estado, verão maritimo. Direcção

Puertos del Estado, verão maritimo. Direcção

NNW. (zoom)

NW. (zoom)

Puertos del Estado

Dodet et al.

NNW
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Quadro 33 – Altura, direcção de onda e diferença entre angulo de incidência e normal da linha de
costa. Séries Dodet et al. e Puertos del Estado. Verão marítimo. Direcção de origem NNW.

Quadro 34 – Altura, direcção de onda e diferença entre angulo de incidência e normal da linha de
costa. Séries Dodet et al. e Puertos del Estado. Verão marítimo. Direcção de origem NW.
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W

Figura 41 – Altura e direcção de onda. Série

Figura 42 – Altura e direcção de onda. Série

Dodet et al., verão maritimo. Direcção WNW.

Dodet et al., verão maritimo. Direcção W.

(zoom)

(zoom)

Figura 43 – Altura e direcção de onda. Série

Figura 44 – Altura e direcção de onda. Série

Puertos del Estado, verão maritimo. Direcção

Puertos del Estado, verão maritimo. Direcção

WNW. (zoom)

W. (zoom)

Puertos del Estado

Dodet et al.

WNW
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Quadro 35 – Altura, direcção de onda e diferença entre angulo de incidência e normal da linha de
costa. Séries Dodet et al. e Puertos del Estado. Verão maritimo. Direcção de origem WNW.

Quadro 36 – Altura, direcção de onda e diferença entre angulo de incidência e normal da linha de
costa. Séries Dodet et al. e Puertos del Estado. Verão marítimo. Direcção de origem W.
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Puertos del Estado

Figura 45 – Altura e direcção de onda. Série

Figura 46 – Altura e direcção de onda. Série

Dodet et al., verão maritimo. Direcção SW.

Puertos del Estado, verão maritimo. Direcção

(zoom)

SW. (zoom)

SW

Dodet et al.

Quadro 37 – Altura, direcção de onda e diferença entre angulo de incidência e normal da linha de
costa. Séries Dodet et al. e Puertos del Estado. Verão marítimo. Direcção de origem SW.
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4.3.3. Simulações: Regime sazonal inverno marítimo

NW

Figura 47 – Altura e direcção de onda. Série

Figura 48 – Altura e direcção de onda. Série

Dodet et al., inverno maritimo. Direcção NNW.

Dodet et al., inverno maritimo. Direcção NW.

(zoom)

(zoom)

Figura 49 – Altura e direcção de onda. Série

Figura 50 – Altura e direcção de onda. Série

Puertos

Puertos

Puertos del Estado

Dodet et al.

NNW

del

Estado,

Direcção NNW. (zoom)

inverno

maritimo.

del

Estado,

inverno

maritimo.

Direcção NW. (zoom)
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Quadro 38 – Altura, direcção de onda e diferença entre angulo de incidência e normal da linha de
costa. Séries Dodet et al. e Puertos del Estado. Inverno marítimo. Direcção de origem NNW.

Quadro 39 – Altura, direcção de onda e diferença entre angulo de incidência e normal da linha de
costa. Séries Dodet et al. e Puertos del Estado. Inverno marítimo. Direcção de origem NW.
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W

Figura 51 – Altura e direcção de onda. Série

Figura 52 – Altura e direcção de onda. Série

Dodet et al., inverno maritimo. Direcção

Dodet et al., inverno maritimo. Direcção W.

WNW. (zoom)

(zoom)

Puertos del Estado

Dodet et al.

WNW

Figura 53 –

Altura e direcção de onda.

Figura 54 – Altura e direcção de onda. Série

Puertos

Estado,

Puertos

del

Direcção WNW. (zoom)

inverno

maritimo.

del

Estado,

inverno

maritimo.

Direcção W. (zoom)
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Quadro 40 – Altura, direcção de onda e diferença entre angulo de incidência e normal da linha de
costa. Séries Dodet et al. e Puertos del Estado. Inverno marítimo. Direcção de origem WNW.

Quadro 41 – Altura, direcção de onda e diferença entre angulo de incidência e normal da linha de
costa. Séries Dodet et al. e Puertos del Estado. Inverno marítimo. Direcção de origem W.
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Puertos del Estado

Figura 55 – Altura e direcção de onda. Série

Figura 56 – Altura e direcção de onda. Série

Dodet et al., inverno maritimo. Direcção SW.

Puertos

(zoom)

Direcção SW. (zoom)

SW

Dodet et al.

del

Estado,

inverno

maritimo.

Quadro 42 – Altura, direcção de onda e diferença entre angulo de incidência e normal da linha de
costa. Séries Dodet et al. e Puertos del Estado. Inverno marítimo. Direcção de origem SW.
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4.4. Estudo do regime de agitação marítima local: Considerações
Os resultados obtidos vão de encontro à hipótese colocada no início deste estudo, sendo visível a
defesa criada ao arco Caparica-Espichel pelo cabo Raso quando a agitação é proveniente das
direcções de NNW, NW e WNW. Para estas direcções é visível uma discrepância nos valores da
direcção da agitação na zona da Cova do Vapor (ponto A), observando-se um ângulo com uma
componente a sul bastante superior aos restantes pontos. Esta discrepância pode ser justificada pela
influência tanto do rio Tejo como pela batimetria da zona do Bugio. Esta influência pode ser observada,
no exemplo em regime geral da Série de Dodet et al., apresentado na Figura 57.

Farol
do
Bugio

Ponto A – Cova do
Vapor
Figura 57 – Direcção de onda no ponto A. Série Dodet et al., regime geral. Direcção NW. Pormenor.

Foi por isso assumido que a direcção neste ponto não seria significativa para as conclusões do presente
estudo.

Apesar da dita defesa proporcionada pelo cabo Raso, evidente nos valores de altura de onda, originada
pela refração da ondulação no mesmo, pode-se observar que as direcções de incidência resultantes
nos vários pontos de controlo são maioritariamente direccionadas para sul (mais uma vez, apenas
referente às direcções do sector W-N). Essa componente sul apresenta o seu maior valor com a
ondulação de NNW no ponto B – Praia C.D.S., com um valor de ângulo com a normal de cerca de 25ᵒ
(virado para sul). Á medida que se vai descendo para sul ao longo da costa os valores vão diminuindo,
sendo que em alguns pontos a diferença entre o ângulo de incidência e a normal à costa resulta em
ângulos positivos, ou seja, com componente norte.
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O cenário é um pouco diferente quando a agitação tem origem nas direcções de W e SW. No caso da
direcção W pode-se dizer que a orientação da resultante angular é dividida em dois. A norte do ponto
F – Lagoa de Albufeira (inclusive), a direcção resultante é orientada, predominantemente, a sul, e nos
restantes pontos a norte (sendo este facto mais claramente observado no caso do regime de verão
marítimo). Isto vem confirmar a hipótese colocada no início deste estudo de que existe um ponto no
arco Caparica-Espichel onde a orientação do transporte sedimentar é invertida.

No caso da direcção de origem SW o cenário é bastante diferente dos restantes, sendo a maior
diferença o facto do arco Caparica-Espichel não se encontrar tão protegido de agitação originada do
sector S-W. Pode-se então observar que a diferença entre o ângulo de incidência e a normal à linha de
costa tem sempre componente norte, apresentado o maior valor no ponto I – Praia Areia do Mastro (em
regime de verão marítimo), com cerca de 44ᵒ. À medida que se vai seguindo para norte ao longo da
costa o valor da resultante angular vai diminuindo, mas mantém sempre valores orientados a norte. No
que diz respeito à altura de onda, os valores apresentam a mesma resposta que nas restantes
direcções de origem, diminuindo sempre de sul para norte.

Para procurar ter uma ideia mais resumida das direcções resultantes acima faladas, foi criado o Quadro
43 que apresenta a média dos valores da diferença entre o ângulo da direcção de incidência e a normal
à linha de costa para as diferentes simulações. Mais uma vez, valores positivos representam resultantes
com componente norte e valores negativos, resultantes com componente sul. No cálculo das médias
foram descartados os valores do ponto A (por razões já apresentadas) e do ponto J (cabo Espichel)
pelo facto dos valores obtidos nesse ponto apresentarem algumas discrepâncias.
Quadro 43 – Valores médios (pontos de B a I) da resultante do ângulo entre a direcção incidente e a
normal à linha de costa. Valores positivos – norte; Valores negativos – sul.
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Capítulo 5

5. Conclusões

Após a análise de toda a informação apresentada no presente estudo são discutidas, neste último
capítulo, várias conclusões relativas à hipótese colocada no início do trabalho.

Em primeiro lugar, retirou-se do capítulo 2 várias considerações sobre o estado da agitação marítima
na zona de estudo. No caso da agitação marítima em regime geral (abrangendo todos os meses de
cada ano) é apresentada uma ondulação com um valor médio de altura significativa de cerca de 1,90m
(1,91m - Dodet et al.; 1,98m - Puertos del Estado), sendo o valor máximo cerca de 13m (12,43m –
Dodet et al.; 13,37m – Puertos del Estado), sendo, em ambas as séries, os valores registados no dia
17 de Janeiro de 1973. O valor mínimo de altura significativa é registado, na série de Dodet et al., no
dia 23 de Setembro de 1986 com o valor de 0,34m e na série da Puertos del Estado, com o valor de
0,13m, no dia 6 de Outubro de 2005. Para ambas a séries o intervalo de altura significativa com maior
ocorrência é o de 1,0m a 1,5m, perfazendo 29,58% dos casos na série Dodet et al. e 24,02% na série
Puertos del Estado. No caso da direcção de onda os valores obtidos apresentam uma média de cerca
de 305ᵒ (303,71ᵒ - Dodet et al.; 306,61ᵒ - Puertos del Estado) sendo que em ambos os casos a direcção
com o maior valor de ocorrências é a de NW, assumido neste estudo como o intervalo de 303,75ᵒ a
326,25ᵒ. A essa direcção de maior ocorrência estão associados uma altura significativa de 1,8m (1,78m
– Dodet et al.; 1,98m – Puertos del Estado) e um período de pico de 10,6s (10,67s – Dodet et al.; 10,63s
– Puertos del Estado), valores que podem ser observados no Quadro 26.

No caso dos regimes sazonais de agitação marítima pôde-se observar uma sazonalidade nos valores
de altura significativa e período de pico de cerca de 0,8m e 2,5s, respectivamente, entre os valores de
verão (Hs=1,6m e Tp=9s) e de inverno marítimo (Hs=2,3m e Tp=12s). No caso da direcção de agitação
o valor de maior ocorrência é sempre a direcção de NW (com cerca de 40% das ocorrências), excepto
no verão marítimo da série da Puertos del Estado onde a direcção com maior frequência é a de NNW.
Estas diferenças sazonais na direcção são melhor visualizadas nos histogramas polares apresentados
no capítulo 2, nomeadamente, nas Figuras 7, 10 (Dodet et al.) e 17 (Puertos del Estado).

No capítulo 3 foi construída a batimetria da zona de estudo, combinando a informação batimétrica dos
levantamentos disponibilizados pelo Instituto Hidrográfico e do levantamento LiDAR disponibilizado
pela Direcção Geral do Território. O produto final resultou numa boa representação da batimetria
existente (validada pelas linhas isobatimétricas também disponibilizadas pelo Instituto Hidrográfico)
apresentando as maiores diferenças, como era de esperar, na zona onde a batimetria foi construída a
partir do levantamento com malha de 2 milhas náuticas (levantamento de Portugal Continental). Na
batimetria da zona de estudo pode-se observar uma clara relação de paralelismo entre as linhas
isobatimétricas e a linha de costa, com as maiores acentuações batimétricas observadas na parte sul
do arco Caparica-Espichel associadas ao vale submarino que acompanha a linha de costa a cerca de
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8000m de distância (paralelamente), conhecido por canhão de Setúbal. Pode também observar-se que
na parte norte da zona de estudo a batimetria é bastante mais suave e com profundidades menores,
evidenciando, mais uma vez, o resultado da defesa proporcionada pelo cabo Raso a essa zona. Outro
aspecto interessante é o visível canal existente na entrada da foz do rio Tejo (resultado de várias
dragagens efectuadas para melhoria de acesso ao porto de Lisboa) e o contraste com a batimetria
pouco profunda da zona do Bugio.

Das simulações realizadas no capítulo 4 puderam então tirar-se conclusões sobre a hipótese colocada
como motivação da presente dissertação. Como já referido, nesse mesmo capítulo, a resultante da
direcção da agitação marítima em relação à normal à linha de costa é, predominantemente, orientada
para sul, potenciando um transporte de sedimentos para sul. Isto deve-se também ao facto de grande
parte da agitação marítima, incidente no arco Caparica-Espichel, ter proveniência do sector W-N (como
já falado). No entanto, essa componente sul vai diminuindo à medida que a direcção de origem da
agitação vai tendo direcções com uma componente norte menor, sendo que no extremo, na direcção
simulada de SW, os valores do ângulo com a linha de costa passam a ter componente norte,
potenciando o transporte sedimentar para norte. No caso especial da agitação com origem de W, em
que a ondulação tem uma aproximação à linha de costa praticamente frontal, o caso apresenta alguns
aspectos interessantes. É visível, nesse caso, a existência de um ponto de inflexão da direcção
resultante, dividindo o arco Caparica-Espichel em dois, onde, a norte desse ponto a resultante é para
sul e sul do referido ponto a resultante é para norte. Isto vem ao encontro dos resultados dos estudos
de Teixeira (1990) e Sancho (2017) referidos no capítulo introdutório deste documento. No estudo aqui
apresentado o ponto em questão encontra-se algures entre a Lagoa de Albufeira (ponto F) e a praia do
Meco (ponto G). Uma das conclusões que se pode então tirar é a hipótese de a Lagoa de Albufeira
funcionar como zona de acumulação e armazenamento de sedimentos, resultante da convergência
nesse ponto das direcções de agitação marítima, tanto a norte como a sul. No entanto, pelos valores
apresentados no Quadro 43 (capítulo 4) e pelos histogramas polares apresentados no capitulo 2, podese também observar que é criada uma espécie de equilíbrio entre direcções de potencial transporte de
sedimentos, isto porque, apesar da ondulação proveniente do sector W-N ser bastante mais frequente,
a resultante no caso da ondulação proveniente de SW apresenta valores superiores (cerca de 20ᵒ), o
que poderá equilibrar, ao longo do ano, os valores de transporte de sedimentos na zona de estudo.

Concluindo, a partir deste trabalho, que procurou aprofundar o conhecimento das condições de
agitação marítima no arco Caparica-Espichel, foi possível apoiar a hipótese criada à priori de que
existiria algum tipo de equilíbrio nos mecanismos de transporte sedimentar ao longo da costa. No
entanto, apesar da visível aglomeração na Lagoa de Albufeira, é considerado que o presente estudo
não responde na totalidade à questão do défice de sedimentos nas praias da Costa da Caparica. Essa
resposta exigirá, possivelmente, um estudo mais extenso, abrangendo não só uma análise sedimentar
da zona, tal como a possível influencia de factores exteriores à agitação marítima, como o caso do
caudal sólido proveniente dos rios (rio Tejo a norte e, possivelmente, o rio Sado a sul) e das possíveis
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consequências da acção humana, como a extração de areia (dragagens) ou a construção de estruturas
de protecção costeira.
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