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As zonas costeiras e estuarinas constituem sistemas 
dinâmicos complexos cuja evolução morfológica resulta da 
ação combinada de vários agentes naturais (como as ondas, 
as correntes de maré, o abastecimento fluvial e as variações 
do nível médio do mar) e de impactos resultantes das 
actividades antrópicas (como a alteração da fisiografia costeira 
e a modificação dos balanços sedimentares). Compreender a 
morfodinâmica de praias ou de estuários continua a ser um 
desafio para os investigadores devido à complexidade própria 
dos processos atuantes, aos efeitos de retroatividade (feedback) 
entre os mesmos e às diversas escalas espaciais e temporais de 
resposta. 

As intervenções humanas, diretas e indiretas, nos sistemas 
costeiros e estuarinos têm como consequência que estes se 
tornem cada vez mais vulneráveis à ação dos agentes naturais 
e dos resultantes das próprias ações antrópicas. A erosão 
costeira e consequente recuo da linha de costa, a migração 
de embocaduras, o assoreamento de estuários e lagunas, e as 
alterações na qualidade ambiental são exemplos de fenómenos 
associados à morfodinâmica dos sistemas costeiros que, 
com frequência, geram impactes socioeconómicos muito 
significativos. Em vários casos, devido às ações aludidas, a 
resiliência dos sistemas foi largamente ultrapassada, com os 
graves prejuízos inerentes, tanto para o Ambiente como para 
o Homem. Em muitos trechos costeiros, na decorrência de 
modificações ambientais induzidas por intervenções antrópicas, 
os limites de explorabilidade sustentável foram já excedidos. 
Referem-se, a título meramente exemplificativo, o colapso de 
algumas atividades piscatórias devido a alterações do substrato, 
a redução de áreas de nursery e a perda de rentabilidade de 
zonas balneares em consequência da grande diminuição da 
área de praia útil e/ou da completa artificialização da paisagem 
litoral.

Novos desafios se colocam atualmente, não só à 
comunidade científica, mas, essencialmente, aos responsáveis 
pelo planeamento e gestão das zonas costeiras, decorrentes 
dos impactos das alterações climáticas em curso. A aceleração 
da subida do nível médio do mar, a variação da frequência 
e intensidade dos temporais, e a alteração dos regimes de 
ventos e de precipitação afetarão de modo diferenciado 
aqueles sistemas, com consequências ainda não totalmente 
quantificadas nem cabalmente percebidas. As projeções 
apresentadas pelo Intergovernmental Panel on Climate Change 
apontam para que as zonas costeiras húmidas sejam das mais 
afetadas pelas alterações climáticas. 

A importância socioeconómica das zonas costeiras e 

Estuarine and coastal zones are highly dynamic systems. 
Their morphological evolution results from a complex 
interaction of natural forcing factors (e.g.,  waves, tidal 
currents, fluvial discharges and sea level changes) and 
human-induced impacts (e.g., coastal physiography 
modifications and modifications in sediment supply). The 
understanding of estuaries and beaches morphodynamics is 
still a challenging task due to the complexity inherent to the 
forcing processes, their feedback effects, and to the different 
spatial and temporal scales of the system response.

Vulnerability of coastal and estuarine systems 
to natural and anthropic forcings is increasing as a 
consequence of direct and indirect human interventions 
in these environments. Coastal erosion and consequent 
shoreline retreat, inlet migration, infilling of estuaries 
and lagoons, and water quality problems, are often linked 
to coastal morphodynamic processes, and have highly 
significant socioeconomic impacts. If systems resilience is 
surpassed, serious environmental and human losses may 
occur. Moreover, in several coastal stretches, sustainable 
exploitability limits have already been exceeded resulting 
from human-induced alterations. Collapse of some 
fishing activities due to changes in the bottom sediment 
distribution patterns, the reduction of nursery areas, and 
the loss of seaside resort areas, are some examples of these 
changes.

At Present, the coastal scientific community and 
managers are facing new challenges due to climate 
change. Acceleration in mean sea level rise, increasing 
storminess frequency/intensity, and alterations in wind and 
precipitation regimes will affect those systems differently 
and consequences are still not completely understood and 
quantified. Projections presented by the Intergovernmental 
Panel on Climate Change (IPCC) indicate that coastal 
wetlands are amongst the systems most likely to be affected 
by climate change. 

Socio-economic relevance of coastal and estuarine zones 
and their high environmental value justify the investment 
in research activities to better understand these systems 
behavior and the development of methodologies that will 
enhance our predictive capabilities. Only a comprehensive 

Prefácio / Preface
Importância do conhecimento sobre a morfodinâmica estuarina e costeira  

para a gestão do litoral
The importance of estuarine and coastal morphodynamics in littoral management
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estuarinas e o seu elevado valor ambiental, justificam o 
investimento na melhoria do conhecimento do comportamento 
hidro-sedimentar destes sistemas e no desenvolvimento e 
aperfeiçoamento de metodologias de análise e previsão da sua 
evolução. Só através de uma base científica e técnica sólida 
é possível fornecer aos decisores ferramentas adequadas que 
suportem medidas de gestão integrada destas zonas.

A gestão costeira é actividade difícil e complexa, que só 
consegue ser eficaz integrando abordagens profundamente 
interdisciplinares, tendencialmente transdisciplinares. Neste 
contexto, a morfodinâmica costeira constitui uma base essencial 
cujos resultados têm que ser, obrigatoriamente, integrados 
nas outras múltiplas componentes (e.g., biologia, economia, 
biogeoquímica, sociologia, engenharia, antropologia cultural) 
importantes na gestão costeira. 

A exemplo do que vem ocorrendo em todo o mundo, 
realizou-se este ano, em Lisboa (3 e 4 de Fevereiro), a conferência 
sobre Morfodinâmica Estuarina e Costeira MEC2011, que 
serviu de mote para este número temático da Revista de 
Gestão Costeira Integrada / Journal of Integrated Coastal 
Zone Management. A resposta da comunidade científica a 
este repto traduziu-se na submissão de mais de duas dezenas 
de manuscritos provenientes do Brasil, do Chile, dos Estados 
Unidos da América, de Espanha, do México, e de Portugal. 

Este número agrega nove artigos que constituem uma 
contribuição relevante no domínio da morfodinâmica 
costeira e estuarina. Neles abordam-se assuntos diversificados, 
mas todos importantes para propiciar uma gestão costeira 
cientificamente mais suportada. Alguns outros artigos sobre 
este tema serão publicados nos próximos números desta revista. 
A maioria dos artigos resulta de abordagens interdisciplinares, 
que recorrem a grande diversidade de ferramentas de análise e 
de previsão, incluindo a aquisição de dados in situ, a aplicação 
de formulações analíticas, bem como a modelação, quer 
experimental, quer numérica. Estes artigos cobrem diferentes 
tipos de sistemas (lagunas costeiras, praias, estuários, ilhas 
barreira, plataforma continental), distribuídos por várias zonas 
da costa de Portugal (Lagoa de S. André; praia da Amoreira; 
Vale do Lobo), do Brasil (Ilha de Fernando de Noronha, PE; 
Rio Grande, RE; Ceará, Rio de Janeiro, Cabo Frio e Praia 
das Tartarugas, RJ) e dos Estados Unidos da América (baía de 
Delaware, DE).

A diversidade de aspectos contemplados nos artigos deste 
número expressa bem a heterogeneidade e complexidade da 
morfodinâmica das zonas costeiras: variabilidade das correntes 
na plataforma interna (Costa & Möller); caracterização da 
agitação marítima (Capitão & Fortes); escoamento oscilatório em 
praias com barra (Abreu et al.); evolução de áreas dragadas (Rosa  
et al.); processos morfodinâmicos em praias insulares (Manso  
et al.); abertura e fecho de embocaduras artificiais (Nahon  
et al.); e processos de erosão costeira (Muehe; Castro et al.). 
A análise da evolução do nível do mar durante o Holocénico 
e suas possíveis implicações na amplitude de maré (Leorri et 
al.) é um exemplo da necessidade de, por vezes, se recorrer à 
história geológica recente para melhor entender os processos 
atuais.

Como reflexão final, salienta-se que grande parte dos 
trabalhos apresentados refletem a necessidade premente de 
uma colaboração mais eficaz entre a comunidade científica e 
técnica e os decisores, no sentido de se encontrarem formas 
mais sustentadas de planeamento e gestão do ambiente 
costeiro.

scientific and technical background can provide valuable 
tools for coastal management. 

Coastal management is a difficult and complex 
issue, whose success and efficiency are closely linked to 
interdisciplinary and even transdisciplinary approaches. 
Within this context, coastal morphodynamics provides 
results that need to be taken into account within other 
important subjects in coastal management (e.g., biology, 
chemistry, economy, sociology, engineering, anthropology). 
Therefore, the bunch of articles presented in this issue 
should be considered as an essential contribution for a 
more correct coastal management.

In this context, the conference on “Estuarine and Coastal 
Morphodynamics – MEC2011” was held in Lisbon this 
year  (3rd and 4th of February). This conference was the 
starting point to prepare this thematic issue of the Journal of 
Integrated Coastal Zone Management / Revista de Gestão 
Costeira Integrada (JICZM/RGCI). The international 
coastal community has positively answered to this call: 
more than two tens of manuscripts were submitted from 
various countries such as Brazil, Chile, Mexico, Portugal, 
Spain and U.S.A.

This thematic issue of JICZM/RGCI brings together 
nine articles that are a relevant contribution to better 
understanding estuarine and coastal morphodynamics 
and its sustainable management. Some other articles will 
be published in the next issues of this journal. Most of 
the articles present interdisciplinary approaches, using a 
diversity of analytical and predictive tools, including in situ 
data acquisition, analytical formulations, and numerical 
and physical modeling. Different types of coastal systems 
are addressed (coastal lagoons, beaches, estuaries, barrier 
islands, continental shelf ) either from Portugal (S. André 
Lagoon; Amoreira beach; Vale do Lobo), Brasil (Fernando 
de Noronha Island, PE; Rio Grande, RE; Ceará, Rio de 
Janeiro, Cabo Frio and Tartarugas beach, RJ) and U.S.A. 
(Delaware Bay, DE).      

The diversity of subjects covered by the articles presented 
in this issue reflects the coastal morphodynamics diversity 
and complexity: currents variability in the inner shelf 
(Costa & Möller); wave climate characterization (Capitão 
& Fortes); oscillatory flow on barred beaches (Abreu et al.); 
morphodynamic evolution of dredged areas (Rosa et al.); 
morphodynamic processes in island beaches (Manso et al.), 
openning and closure processes of artificial inlets (Nahon  
et al.), and coastal erosion (Muehe; Castro et al.). The 
analysis of sea level changes during the Holocene and their 
possible implications on tidal range (Leorri et al.) is an 
example of the importance of recent geological history in 
the understanding of the current processes.

As a final comment, it is worth to note that most of 
the articles here presented reflect the urgent need for more 
effective collaboration between the scientific and technical 
community and the decision makers, in order to find 
more sustainable planning and management of the coastal 
environment.
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Resumo

O objetivo deste artigo é a análise da estrutura e da variabilidade das correntes registradas na plataforma interna ao largo da cidade do 
Rio Grande, RS (32° S), no sudoeste do Oceano Atlântico Sul, e verificar as causas destas flutuações. Os dados de direção e intensidade 
de corrente foram obtidos por intermédio do fundeio de um Perfilador Acústico de Correntes por efeito Doppler (ADCP – Sontek) 
realizado próximo da isóbata de 15 metros (lat 32° 25, 177’ S; lon 052° 12,313’ W). Para análise do efeito do vento foram obtidos dados 
de direção e intensidade coletados pela Estação dos Práticos da Barra do Rio Grande (aproximadamente 20 km do fundeio). As séries 
foram analisadas separadamente no domínio do tempo e da freqüência no período de primavera e verão de 2006-2007, tanto no sentido 
longitudinal como transversal.

Dentro deste contexto, os resultados obtidos demonstram que, neste período do ano, onde os ventos NE são mais intensos, o fluxo 
costeiro é para sul, com velocidade média de 0,06 m/s e maior energia concentrada em períodos de 10,3 dias. As correntes costeiras 
na plataforma interna do Rio Grande do Sul estão diretamente relacionadas ao padrão de ventos local, sendo caracterizadas por fluxos 
longitudinais à linha de costa com forte predominância barotrópica, enquanto os fluxos transversais possuem um acentuado cisalhamento 
vertical de velocidade. 

Palavras Chave: Perfilador acústico de correntes por Doppler, corrente costeira, variabilidade, plataforma continental, efeito do vento

AbstrAct

The aim of this paper is to analyze the variability of the currents recorded in the inner shelf off the city of Rio Grande, RS (32°S), 
Southwestern Atlantic Ocean, and verify the causes of these fluctuations. The current speed and direction were obtained by an acoustic Doppler 
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1.  IntRodução 

Segundo Mendes (1984), a plataforma continental 
corresponde à área entre a linha média de baixa-mar e a 
profundidade em que a inclinação do assoalho marinho passa 
a ser bem mais acentuada. Costuma-se distinguir uma porção 
proximal e uma porção distal da plataforma continental 
as quais são referidas, respectivamente, como plataforma 
interna e plataforma externa, geologicamente separadas pela 
isóbata de 50m (Mendes, 1994). Oceanograficamente, a 
plataforma interna possui um papel chave na circulação da 
globalidade da plataforma, uma vez que é nesta região que os 
fluxos se ajustam à presença da linha de costa (Lentz, 1995) 

Na plataforma continental, os processos com escala 
temporal variando entre semidiurna (12h) e sazonal (um 
ano) são determinantes nos mecanismos de transporte de 
água, organismos e substâncias dissolvidas ou em suspensão, 
quer estas sejam naturais, quer introduzidas pelo homem 
(Castro et al., 2006). Com exceção das correntes de maré, as 
principais fontes geradoras desses movimentos podem estar 
associadas ao regime de ventos e aos efeitos produzidos por 
correntes de borda, além de eventuais processos ligados à 
flutuabilidade introduzida por descarga de rios. No caso da 
ação dos ventos, a escala de variação é dependente da região 
geográfica da área de interesse. Em áreas extratropicais, 
por exemplo, o vento tende a atuar em escala sinóptica 
(variabilidade atmosférica) que está relacionada ao período 
de 2 a 15 dias, onde os fluxos são forçados pela passagem de 
sistemas frontais (Castro & Lee, 1995).

A carência de dados observacionais de correntes, em 
séries temporais longas e cobrindo pontos em diferentes 
posições geográficas, é uma realidade ao longo de toda a costa 
brasileira. Embora existam alguns trabalhos com fundeios de 
curta duração (e.g., Zavialov et al., 2002), o quadro geral não 
é muito diferente do resto do país com relação à costa do Rio 
Grande do Sul. 

Problemas causados por intensas correntes costeiras, 
associadas às ondas de gravidades e a elevações do nível do 
mar são comuns, e podem gerar erosões e enchentes em áreas 
litorâneas, destruição de construções à beira-mar, assim como 
assoreamento de portos e canais de navegação. Do mesmo 
modo as determinações de sítios de lançamento de sedimentos 
dragados exacerbam a necessidade de conhecimento dos 
diferentes processos envolvidos na dinâmica da plataforma 
interna. Dessa maneira, o estudo sobre as correntes costeiras, 
a determinação de sua variabilidade e os efeitos que as 
causam se faz imprescindível, sendo este o objetivo principal 
deste trabalho.

2.  RegIão de estudo

A região de estudo localiza-se na plataforma continental 
interna da costa sul do Rio Grande do Sul, ao largo da 
cidade de Rio Grande, em torno de 32º S de latitude. Esta 
área faz parte da Plataforma Continental Sul do Brasil 
(PCSB), situada entre 29º S (Torres) e 34º S (Chuí). Esta 
plataforma apresenta uma linha de costa retilínea, com 
orientação Nordeste - Sudoeste, formando um ângulo de 
aproximadamente 37° de inclinação em relação ao Norte 
Verdadeiro (NV).

O estuário do Rio da Prata é a maior fonte de água doce 
para a plataforma continental adjacente na região sudoeste 
do Atlântico Sul, com uma descarga média de 23.000 m3s-1 
(Piola et al., 1999; Piola et al., 2004) e picos que chegam a 
mais de 60.000 m3s-1 em anos de eventos El Niño (Piola et al., 
2005) e uma distância de 400km ao sul do local de estudo. 
A Lagoa dos Patos, cuja desembocadura está próxima da 
latitude de 32ºS é, também, um importante tributário, com 
descarga média de 2.400 m3s-1 (Vaz et al., 2006), podendo 
alcançar picos de 12.000 m3s-1 também em anos de evento 
El Niño (Möller & Castaing, 1999). 

Apesar da escassez de observações, a circulação dominante 
na região de interesse pode ser creditada à circulação gerada 
pelo vento graças aos padrões observados nas distribuições de 
propriedades físicas, químicas e biológicas (Soares & Moller, 
2001). Os mesmos autores também apresentam os resultados 
de um fundeio de três meses na isóbata de 48 m onde se 
observa um fluxo de baixa freqüência predominantemente 
barotrópico. A corrente residual é dirigida para nordeste 
(NE) e a variabilidade das correntes ocorre entre 2 e 12 dias, 
estando relacionada ao vento. O pico de energia é centrado 
no período de 10,4 dias, o que é confirmado também por 
Zavialov et al. (2002), que utilizaram a mesma base de dados, 
acrescida de mais 3 meses de uma segunda etapa do fundeio. 

A região ainda possui uma alta variabilidade sazonal e 
interanual no campo de vento (Piola et al., 2005; Braga & 
Krusche, 2000), onde ventos de NE, dominantes no verão, 
forçam um deslocamento das águas constituintes da Pluma 
do Rio da Prata para o Sul e ventos de Sudoeste (SO), 
presentes no inverno, geram um deslocamento das mesmas 
para Norte (Möller et al., 2008). O padrão de ventos sobre a 
região costeira é determinado pela influência do anticiclone 
do Atlântico Sul em escala sazonal, pela presença de sistemas 
meteorológicos em escala sinóptica e pelo sistema de brisa 
costeira (Braga & Krusche, 2000).

Os ventos predominantes na costa do Rio Grande do Sul 
são de origem NE e estão associados ao centro de alta pressão 
gerado pelo anticiclone semi-estacionário do Atlântico Sul. 

current profiler (ADP - Sontek) moored near the 15-meter isobath (lat. 32 ° 25, 177 ‘S, lon. 052 ° 12.313’ W). The meteorological data (wind 
speed and direction) were collected at the meteorological station of the Rio Grande Pilot Station. The rotated time series (along-shore e cross-shore) 
were analyzed separately in time and frequency domains during spring and summer of 2006-2007.

The results show that during the time of the year when the NE winds are more intense, coastal flow is southward with an average velocity of 
0,06 m / s. Higher energy is centered at the period of 10,3 days. Coastal currents over the inner shelf of Rio Grande do Sul are directly related to 
local wind patterns. Along-shore flows are strongly barotropic while cross-shore flows have a stronger baroclinic component.

Keywords: ADCP, coastal currents, variability, continental shelf, wind response
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Este sistema é mais intenso entre a primavera e o verão e 
mais fraco no inverno, quando o anticiclone se desloca para 
zonas de baixa latitude (e.g., Möller et al., 2008; Piola et al., 
2005; Guerrero et al., 1997) o que possibilita a entrada de 
um maior número de frentes meteorológicas e o aumento na 
freqüência de ocorrência de ventos de SO.

A influencia da maré é mínima nesta região, descrita como 
de predominância diurna (Fernandes et al., 2004; Möller et 
al., 2007), em um regime de micromaré com amplitudes 
médias de 0,47m (Herz, 1977)

3.  metodologIa

3.1  aquisição das séries de vento e corrente

A série de correntes foi adquirida por meio de um 
fundeio realizado no dia 22/10/2006, a uma distância de 
aproximadamente 4 quilômetros da costa (figura 1), na 
isóbata de 15m (lat 32° 25, 177’ S ; lon 052° 12,313’ W). O 
fundeio instalado consistiu de um ADP Sontek de 1,0 MHz 
com sensor de pressão para determinação de nível e do campo 
de ondas. O aparelho foi posicionado no assoalho oceânico 
com os transdutores voltados para a superfície, no interior 
de um sistema de proteção contra redes de arrasto marca 
Floatation Technology. A cada hora o ADP coletou dados de 
nível, velocidade e direção de corrente, calculados a partir da 
média amostral de 120s a 1hz. Ao longo da coluna de água 
foram 32 células de 50 cm mais uma distância de branco de 
1m, permitindo uma amostragem de 17m de coluna d’água. 
O fundeio foi recuperado no dia 23/02/2007.

A série apresentou uma interrupção no registro devido 
a uma possível inversão do ADP que ocorreu entre os dias 
22/11 (às 14h00min) e 24/11 (às 21h00min). Isto gerou 
uma lacuna de 53 horas (aproximadamente 1,7% do 
comprimento total da série temporal). Foi então usado um 
método de interpolação espectral descrito por Andersen 
(1974) para preencher a lacuna causada por essa falha. O 
sensor de nível (pressão) não funcionou corretamente ao 
longo de todo o período e os dados foram descartados.

A série de intensidade e direção do vento foi coletada por 
uma estação meteorológica automática “Davis Instruments 
Corporation”, localizada na Estação de Práticos da Barra do 
Rio Grande, situada nas proximidades da desembocadura da 
Lagoa dos Patos (lat. 32° 8’ 13”, lon. 52° 6’ 14” ), (figura 
1). O anemógrafo está instalado na parte superior da torre 
da Praticagem, sendo os dados coletados pela estação a cada 
hora e calculados a partir da média amostral de 5 minutos 
de aquisição

3.2  Processamento das séries de vento e corrente

Para que o sistema de referência possuísse a mesma 
orientação da linha de costa, em virtude da inclinação 
da mesma com relação ao NV, as series de velocidade das 
correntes e do vento foram decompostas em componentes 
paralelas (longitudinais) e perpendiculares (transversais) à 
costa (figura 2), sendo referidas pelas siglas ClC e CtC, 
respectivamente, no caso da corrente, e ClV e CtV para o 
vento. No caso específico da região de interesse, a linha de 
costa apresenta um ângulo de inclinação de 37° em relação ao 
NV (Möller et al., 2001). Todas as rotações foram feitas com 
base na metodologia descrita por Miranda et al. (2001). 

Figura 1. Localização do ponto do fundeio e da estação 
meteorológica.
Figure 1. Mooring and the meteorological station position.

Figura 2. Exemplo de rotação usada para os Componentes V e U, 
do vento e da corrente, para obtenção das componentes paralelas e 
perpendiculares à linha de costa.
Figure 2. Example of rotation used for the U and V, wind and current 
components, to obtain the cross-shore and along-shore components.
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Neste estudo, a base de correlações foi feita apenas com 
a componente longitudinal do vento (ClV), pois o eixo 
de maior variabilidade do vento está associado à direção 
NE-SO (Braga & Krusche, 2000; Möller et al., 2001). 
Para as correntes, a componente longitudinal foi usada 
como referência em função de seus impactos em termos de 
transporte de água e de propriedades serem mais importantes 
que os da componente transversal. 

Com o objetivo de remover oscilações de alta freqüência, 
como o sinal de brisa do vento e maré nas correntes, utilizou-
se um filtro de passa-baixas do tipo Lanczos-Cosseno (e.g., 
Thompson, 1983), com uma freqüência de corte de 1/40 
horas, que remove 95% das oscilações com freqüências 
menores que 1/25 horas. A análise de correlação cruzada foi 
utilizada com a finalidade de se avaliar o quanto uma variável 
(ClC e CtC) está diretamente relacionada a uma segunda 
variável (ClV).

As análises espectrais foram baseadas no método de Welch 
(1967), tendo sido aplicada uma janela do tipo Hanning, com 
1/3 do comprimento total das séries e sobreposições de 50%, 
procedimento que resulta em uma estimativa de densidade 
espectral média, calculada a partir das estimativas de 5 
segmentos. Como resultado da aplicação do “janelamento”, 
perde-se resolução espectral, mas a confiabilidade estatística 
relativa às concentrações de energia por banda de freqüência 
é maior.

Para as analises de componentes principais, foi utilizada 
a metodologia das Empirical Orthogonal Function (EOF), 
descrita em Emery & Thomson (2001). 

4.  Resultados

Na figura 3A é apresentada a componente longitudinal do 
vento (ClV), sendo aí possível observar a predominância dos 
ventos de NE em praticamente todo o período de observação 
(valores negativos na figura), com algumas inversões de sentido 
devido a passagens de sistemas frontais. Nota-se, também, que 
os ventos de NE são significativamente mais intensos que os 
ventos procedentes de SO. 

As séries das componentes longitudinais (ClC) e transversais 
(CtC) da corrente, para as profundidades de 3 m e 13 m, 
são apresentadas nas figuras 3B e 3C respectivamente, onde 
se observa que os valores máximos de velocidade longitudinal 
são da ordem de 1,0 m/s. Os fluxos dominantes dirigem-se 
para SO (valores negativos na figura) e apresentam velocidades 
absolutas maiores que aquelas dos fluxos dirigidos para NE 
(valores positivos na figura). Nota-se, ainda, que as velocidades 
são maiores na superfície que no fundo, principalmente em 
fluxos direcionados para o sul. Com relação à CtC verifica-
se que em alguns momentos há um cisalhamento vertical 
na velocidade, com valores “positivos” (em direção a costa) 
na superfície e valores predominantemente “negativos” (em 
direção ao oceano) no fundo. As intensidades da CtC são 

Figura 3. (A) Componente longitudinal do vento (paralela à costa), valores negativos indicam fluxos para o sul (Vento de NE) e valores 
positivos fluxos para o norte (Vento de SO). (B) Componente longitudinal da corrente medida a 3m (preto) e a 13m (cinza claro), valores 
negativos indicam fluxos para o sul, positivos fluxos para o norte. (C) Componente transversal, valores negativos indicam fluxo em 
direção a costa, e valores positivos fluxos em direção ao oceano.
Figure 3. (A) Along-shore Wind, negative values indicate southward wind and positive values northward. (B) Along-shore current velocity 
(black line) at 3m depth and (gray line) at 13m depth, negative values indicate southward current and positive values northward current. (C) 
Cross-shore current velocity, negative values indicate on-shore current, and positive values off-shore current.
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menores em relação à ClC, não ultrapassando 0,5 m/s na 
superfície e 0,25 m/s próximo ao fundo.

As estimativas de densidade espectral, calculadas tanto para 
o vento (figura 4), como para a corrente (figura 5), apontam 
as bandas de baixa freqüência como as mais energéticas 
(maior variância). Para o vento observa-se que o pico de 
maior amplitude se encontra entre os períodos de 7,4 a 10,3 
dias. Entretanto, a energia da componente longitudinal é 
notavelmente maior. Já nas bandas de alta freqüência, observa-
se um pico com menor amplitude apenas na componente 
transversal, com período de 24 horas.

As maiores energias associadas com as corretes estão 
igualmente centradas nas faixas de baixa freqüência (figura 
5), com os picos mais energéticos à esquerda do gráfico 
(menor freqüência), os quais vão decrescendo conforme nos 
deslocamos para as bandas de maior freqüência. Os picos mais 
energéticos possuem períodos de 10,3 dias, 5,2 e 3,5 dias 
sucessivamente. Nota-se também que a energia nos picos de 
maior período diminui conforme aumenta a profundidade 
da corrente (não demonstrado na figura), de modo que nas 
camadas mais profundas as altas freqüências ganham maior 
importância relativa. 

Com o objetivo de se quantificar a variabilidade das 
correntes em altas e baixas freqüências foram calculadas as 
variabilidades totais de cada uma das séries e posteriormente, 
após a aplicação do filtro de passa baixas, recalculadas as 
variâncias. 

O resultado desses cálculos mostrou que as baixas 
freqüências (período > 40hrs), são responsáveis por mais de 
87% da variância total na ClC e que a variabilidade nas 
bandas de freqüência associadas às marés é responsável por 
apenas 13% das variações totais. 

No entanto, na CtC verifica-se a alteração da variância com 
a profundidade, de modo que as baixas freqüências explicam 
menos de 80% da variância total na superfície. Nas camadas 
mais profundas esse valor diminui para 50%, mostrando que 
as bandas de alta freqüência aumentam, com a profundidade, 
sua importância em relação à variância total, chegando a 50% 
do valor total.

A análise de componentes principais (EOFs), foi aplicada 
nas duas séries de correntes, com os objetivos de avaliar a 
estrutura vertical das suas duas componentes (CLC, CTC) e 
determinar a importância relativa dos modos de variabilidade 
na circulação total. Dessa maneira podemos verificar, através 
da figura 6A, que o primeiro modo de variabilidade, que 
representa o fluxo barotrópico, explica 98% da estrutura 
vertical da ClC, restando 2% para o segundo modo. Em 
contrapartida, na componente transversal da corrente (figura 
6B) a importância do primeiro modo (barotrópico) é menor, 
representando 68% da variabilidade total. O segundo modo, 
responsável por 30% da variabilidade total, é associado ao 
cisalhamento de velocidades encontrado nesta componente.

4.1  Baixas freqüências

A análise de correlação cruzada entre vento longitudinal 
e a componente longitudinal da corrente, filtrados em 40 
horas (figura 7A) para toda a coluna de água, apresenta 
um coeficiente de correlação máximo de 0,81 próximo à 
superfície, com uma defasagem de 4 horas. À medida que 
a profundidade aumenta, a correlação diminui até 0,73 e a 
defasagem passa a ser de 6 horas. Isto é, a resposta das águas 

Figura 5. Estimativa de densidade espectral calculada para as 
componentes longitudinal e transversal da corrente na profundidade 
de 3 m.
Figure 5. Density spectra of the along-shore and cross-shore current 
at 3m depth.

Figura 4. Estimativa de densidade espectral calculada para as 
componentes longitudinal e transversal do vento.
Figure 4. Along-shore and cross-shore wind density spectra.

à ação do vento ocorre em um intervalo de 4 a 6 horas após 
o vento começar a soprar em uma dada direção. 

A correlação entre o vento longitudinal e a componente 
transversal da corrente (figura. 7B) apresenta um coeficiente 
de -0,82, ou seja, valores negativos do vento (vento NE) 
forçam correntes em direção ao oceano (correlação negativa), 
com um atraso de fase de 5 horas na superfície. Próximo ao 
fundo o coeficiente é bem reduzido, 0,4 aos 10 m e próximo 
a zero nas camadas mais profundas.

Não foram encontradas correlações significativas na 
análise realizada entre a componente transversal do vento e 
as duas componentes da corrente (ClC e CtC), reforçando 
a baixa relevância dessa componente na circulação local.
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Figura 6. Análise das componentes principais (EOFs) da estrutura vertical das componentes (A) longitudinal (CLC) e (B) transversal (CLC).
Figura 6. First and second modes obtained by EOF analysis. (A) Along-shore current velocity. (B) Cross-shore current velocity. 

Figura 7. Correlações entre: (A) componente longitudinal do vento e componente longitudinal da corrente; (B) componente longitudinal 
do vento e componente transversal da corrente. As setas indicam o ponto de maior correlação.
Figure 7. Correlations between: (A) along-shore wind and along-shore current velocity; (B) along-shore wind and cross-shore current velocity. 
Arrows indicate maximum correlation point.
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O perfil vertical médio calculado para todo o período 
em cada nível registrado pelo ADP na ClC (figura 8A) 
mostra uma situação onde as maiores velocidades ocorrem 
na superfície, decrescendo em direção ao fundo com uma 
velocidade residual para o Sul e velocidade média integrada 
na coluna de 0,06 m/s. Para a componente transversal, o perfil 
de velocidade média (figura 8B) indica uma situação em que, 
entre a superfície e 10 m de profundidade o fluxo é para mar 
aberto (sentido positivo), enquanto que abaixo dos 10 m a 
resultante é em direção à costa com velocidades na ordem de 
0,015 m/s. O fluxo residual integrado na coluna tem sentido 
positivo e velocidade de 0,02 m/s.

5.  dIsCussão e ConClusões

Os resultados apresentados indicam que na região de estudo, 
no período entre a primavera e o verão, a corrente responde 
rapidamente à ação do vento, sendo este a principal forçante 
da hidrodinâmica, uma vez que esta é uma região de marés 
de pequena amplitude (Herz, 1977). Em sentido longitudinal 
nota-se a dominância clara de um fluxo tipicamente barotrópico 
que inverte de sentido na medida em que o vento roda em 
função da passagem de sistemas frontais meteorológicos. Na 

parte referente à componente perpendicular à costa observa-se 
um cisalhamento vertical provocado pelos fluxos de direções 
opostas como resposta ao efeito de Ekman. Em parte, estes 
resultados são similares aos obtido por Zavialov et al. (2002) 
que, para um fundeio instalado na isóbata de 50 m no período 
de outono e inverno, composto por dois correntógrafos, 
encontraram uma correlação direta (r= 0,72) entre vento 
e correntes longitudinais com uma defasagem de 18 horas. 
No entanto, a correlação com a corrente transversal foi mais 
fraca e direta, ao contrário do observado neste estudo. Esta 
estrutura encontrada na componente transversal foi igualmente 
observada na costa de New Jersey por Yankoski (2006) sendo 
atribuída à ação do vento. Na costa da Nova Zelândia Zeldis 
et al. (2004) também encontram um padrão semelhante 
entre o vento longitudinal e as velocidades transversais, com 
correlações negativas na superfície e positivas no fundo. Este 
padrão está de acordo com o modelo de equilíbrio friccional 
de Ekman, (Csanady, 1976; Scott & Csanady, 1976), onde 
ventos paralelos à costa induzem um transporte ortogonal à 
costa na camada superficial. No entanto, devida à barreira 
exercida pela presença da costa, um fluxo de retorno no 
interior da coluna de água se desenvolve em sentido contrário 
ao encontrado na superfície.

Figura 8. Perfis verticais de velocidade média para toda a serie temporal: (A) componente longitudinal da 
corrente (CLC), (B) componente transversal da corrente (CTC).
Figure 8. Time averaged velocity current profile over depth. (A) Along-shore current velocity.(B) Cross-shore 
current velocity.
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Zavialov et al. (2002), no período de março a junho, 
também verificaram fluxos para o norte mesmo na presença 
de ventos de NE. E também para quase todo o período 
observado um fluxo residual dirigido para o norte. As 
duas situações são atribuídas ao efeito de gradiente lateral 
de densidade provocado pela presença das águas do Rio da 
Prata. No entanto, esta situação não foi verificada no fundeio 
utilizado para a elaboração desse trabalho. Isso se deve ao 
fato de que, normalmente, nesta época do ano, as águas do 
Rio da Prata encontram-se em maiores latitudes em virtude 
da dominância de ventos de NE (e.g., Möller et al., 2008; 
Piola et al., 2008).

No período estudado a componente longitudinal da 
corrente apresentou uma velocidade média integrada na 
vertical de 0,06 m/s dirigida para o Sul, valores que estão 
de acordo com os obtidos por Palma et al. (2008) através 
de simulações computacionais utilizadas para calcular a 
velocidade de retrocesso da Pluma do Rio da Prata (PRP), e 
por Romero (2008) que estimou as velocidades de retração 
da PRP nos meses de setembro a fevereiro com velocidade 
média de 0,06 m/s. Pimenta (2001) afirma também que 
a persistência dos ventos de nordeste mostrou ser o único 
fator capaz de reverter completamente o sentido do fluxo 
costeiro (NE) induzido pela propagação da pluma ao longo 
da plataforma (água costeira).

Deste modo, podemos inferir que a variabilidade da 
corrente na plataforma interna da costa do Rio Grande do 
Sul, no período analisado, está diretamente relacionada ao 
padrão de ventos local, associado à passagem de sistemas 
frontais meteorológicos (Rivas, 1997) com períodos entre 7 
à 10,3 dias (escala sinóptica). O tempo médio de resposta da 
corrente às variações no campo de vento é de aproximadamente 
4 horas. Castro & Lee, (1995) afirmam que as variações 
de nível na costa de Santa Catarina são geradas a partir de 
sistemas frontais com bandas de freqüências correspondentes 
a períodos de 6 a 12 dias, condizendo assim com os períodos 
encontrados para as correntes neste trabalho.

Os processos com períodos menores que 40 horas, nas 
freqüências da maré, se mostram pouco significativos em 
relação à circulação geral da região de estudo.
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RESUMO 

Neste trabalho, analisa-se o desempenho do modelo numérico SWAN (Booij et al., 1999) na caracterização da agitação marítima na 
zona costeira da praia da Amoreira, em Aljezur, Algarve. Para este efeito, efectua-se uma análise comparativa entre as medições de agitação 
marítima realizadas na Praia da Amoreira e as estimativas produzidas por esse modelo. Assim, partindo dos resultados do modelo regional 
de previsão da agitação marítima, WAVEWATCH III, Tolman (1999, 2002), para os dias em que foram realizadas as medições in-situ, 
efectuaram-se cálculos com o modelo SWAN, obtendo-se nos locais de medição valores de altura significativa, período de pico e período 
médio. A comparação das simulações numéricas com os dados medidos permitiu avaliar o desempenho do modelo numérico e reforçar a 
confiança que já existia neste modelo na sua utilização em estudos de morfodinâmica e dinâmica costeira. 

Palavras-chave: Ribeira de Aljezur (Portugal), Medições in-situ, Modelação numérica, SWAN

ABSTRACT

The understanding of hydrodynamics, morphodynamics and fecal contamination of intermittent coastal streams encompasses an interdisciplinary 
study that integrates three different methodologies, although complementary: acquisition of field data, laboratory investigation and numerical 
modeling. The results of this methodology in the study area, the Ribeira de Aljezur, will enable the assessment of the relative importance of various 
forcings on the morphology of the system and its impact on the water quality of generic coastal streams.

In this work a sea wave characterization is made on the intermittent-type Aljezur stream, Algarve, Portugal, to understand the hydrodynamics, 
morphodynamics and fecal contamination effects, as well as its impact both on the water quality and on the evolution of the bottom and of the 
water exchanges in the region under study. Thus, in-situ measurements of sea waves were made using pressure transducers at points near the 
mouth of the river and on the Amoreira’s Beach, at the mouth of Aljezur stream. Numerical modeling was also employed to obtain a spatial 
characterization of the study area, through the use of SWAN numerical model (Booij et al., 1999). This model enables sea-wave generation, 
propagation and dissipation based on the wave action balance equation and is used to propagate sea waves from offshore up to the shoreline, 
taking into account the major physical processes of wave refraction, diffraction and shoaling due to bottom depth variation and to the presence of 
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1.  INTRODUÇÃO

A ribeira de Aljezur situa-se no extremo sul da praia 
da Amoreira, localizada no Parque Natural do Sudoeste 
Alentejano e Costa Vicentina (Figura 1). O local em 
estudo, onde desagua a Ribeira de Aljezur, apresenta-se 
como um sistema de pequenas dimensões mas de elevada 
complexidade, com elevada variabilidade morfológica na 
zona da embocadura, com interrupções ocasionais da sua 
ligação ao mar, as quais são o resultado da acção conjunta 
da agitação marítima, correntes de maré e caudais fluviais 
intermitentes.

Para caracterizar a hidrodinâmica do sistema e o seu 
impacto na evolução de fundos e nas trocas de água na região 
em estudo, é necessário avaliar a agitação marítima local. No 
presente trabalho, essa avaliação é efectuada recorrendo a 
medições in-situ e a modelação numérica. 

Foram realizadas quatro campanhas de campo de 

curta duração (1 dia), de 2008 a 2010, com medições in-
situ da agitação marítima, utilizando sensores de pressão 
posicionados em locais junto à embocadura da ribeira de 
Aljezur e na zona de espraiamento da praia da Amoreira. 
Estas medições constituem um conjunto de dados valioso 
para validação/calibração de modelos numéricos de 
propagação de ondas e permitem tirar algumas conclusões 
sobre as características principais da agitação verificadas 
naqueles dias das campanhas. No entanto, dado o pequeno 
número de medições, e a sua curta duração, não é possível, 
com base nestas medições, definir um regime de agitação 
marítima nem avaliar os efeitos a longo-prazo da agitação na 
morfologia do sistema em estudo. 

Torna-se, por isso, interessante o recurso à modelação 
numérica, o que permite obter uma caracterização espacial e 
temporal da agitação marítima na zona em estudo. 

Um dos modelos mais utilizados para este objectivo é o 

currents. It also includes wind induced wave growth, wave breaking due to bottom variation and to whitecapping, energy dissipation by bottom 
friction, wave blocking and reflection by opposing currents as well as wave transmission.

In order to evaluate the performance of this numerical model to characterize the sea waves at this beach, and to get even more confidence 
on this well-known model, currently used in many studies of coastal morphodynamics and long-term dynamics, a comparative analysis between 
measurements of sea waves made at Amoreira beach and the estimates produced by this model was performed. Thus, based on the results of the 
regional model prediction of sea waves, WAVEWATCH III, Tolman (1999, 2002), and for the days where in-situ measurements were taken, 
calculations were made   with the SWAN model, resulting in significant wave heights  , peak periods and mean periods for an area adjacent to the 
Amoreira beach, where those measurements were taken. A comparison of numerical simulations with the measured data allowed the evaluation 
of the behavior of the numerical model to simulate the propagation of sea waves on the beach.

In this work, the measurement campaigns, the analysis of the data obtained at the measuring campaigns and the application made with 
SWAN model to characterize the wave field generated by the wind at the study area were described and a comparison of numerical simulations 
with the in-situ measured data allowed the evaluation of the performance of the SWAN model for this location, guaranteeing even more 
confidence in its use in studies of morphodynamics and coastal dynamics.

Keywords: Ribeira de Aljezur (Portugal), in-situ measurements, Numerical modeling, SWAN

Figura 1. Localização da área de estudo: Praia da Amoreira (Virtual Earth©, 2010).
Figure 1. Study area location: Amoreira’s beach (Virtual Earth©, 2010).



Capitão & Fortes
Revista de Gestão Costeira Integrada / Journal of Integrated Coastal Zone Management 11(3):283-296 (2011)

- 285 -

SWAN (Simulation WAves Nearshore), modelo espectral de 
alta resolução que simula e descreve a propagação e dissipação 
de ondas em zonas costeiras, (Booij et al., 1999). A partir do 
conhecimento das condições de fronteira, batimetria, campos 
de vento e correntes, o modelo calcula a evolução do espectro 
direccional, considerando todos os processos relevantes para 
uma descrição adequada da agitação marítima em águas 
costeiras como a refracção devido à variação da profundidade, 
a dissipação por atrito no fundo, as interacções não lineares 
ressonantes e a rebentação. 

A maioria das aplicações deste modelo à costa portuguesa 
tem sido realizada no âmbito de sistemas operacionais de 
previsão da agitação marítima, Rusu et al. (2008a, b) e Silva 
et al. (2009), por exemplo. 

Existem vários trabalhos de análise de desempenho do 
modelo SWAN quando aplicados à costa Portuguesa, tais 
como as que resultaram da sua aplicação à zona marítima 
de Pinheiro da Cruz, Pires-Silva et al. (2002) ou Teles et al. 
(2008), ou à zona confinada da praia do Alfeite, no estuário 
do Tejo, Santos et al. (2007), Capitão et al. (2009) e Rusu 
et al. (2009, 2011), em que foram efectuadas medições 
de campo, ou a situações em que se dispunha de dados 
de bóia-ondógrafo, tais como a zona marítima dos portos 
de Sines, Leixões e Faro, Capitão et al. (2006), Rusu et al. 
(2005a, 2005b, 2008b) e Silva et al. (2009), ou a zonas 
do Arquipélago da Madeira, Rusu et al. (2008a), e do 
Arquipélago dos Açores, na zona marítima do porto da praia 
da Vitória, Guilherme et al. (2009) e Santos et al. (2009). 
Em todos estes trabalhos, o estabelecimento das condições 
de aplicação do modelo, bem como a calibração dos seus 
parâmetros, está fortemente condicionada pelo local de 
estudo, e, consequentemente, a precisão do modelo depende 
dessas condições e desses parâmetros. 

Nesse sentido, e de modo a avaliar o desempenho deste 
modelo numérico na caracterização da agitação marítima na 
praia da Amoreira, e, assim, reforçar a confiança que existe 
actualmente na sua utilização generalizada em estudos de 
morfodinâmica e dinâmica costeira a longo prazo, efectuou-
se, neste trabalho, uma análise comparativa entre as medições 
de agitação marítima locais e as estimativas produzidas por 
esse modelo. 

Assim, partindo dos resultados do modelo regional 
de previsão da agitação marítima, WAVEWATCH III, 
Tolman (1999, 2002), para os dias em que foram efectuadas 
medições in-situ, efectuaram-se cálculos com o modelo 
SWAN, obtendo-se valores de altura significativa, período 
de pico e período médio na zona marítima adjacente à praia 
da Amoreira, nos exactos pontos onde foram efectuadas as 
referidas medições in-situ. A comparação das simulações 
numéricas com os dados medidos permite avaliar o 
comportamento do modelo numérico na simulação da 
propagação da agitação marítima na praia da Amoreira.

Neste artigo, descrevem-se as medições efectuadas 
na praia da Amoreira, e as respectivas análises temporal e 
espectral, apresenta-se o modelo SWAN, descreve-se a 
aplicação efectuada com este modelo para a zona em estudo 
e discutem-se as comparações efectuadas entre os valores 
estimados com o modelo e os dados medidos. 

2.  MEDIÇõES IN-SITU E TRaTaMENTO DOS 
DaDOS REcOlhIDOS

Neste trabalho, a aquisição de dados de agitação marítima 
foi efectivada através da utilização de sensores de pressão 
colocados quer junto à embocadura da ribeira de Aljezur quer 
ao longo da praia da Amoreira. Consoante as campanhas, 
foram considerados vários locais de recolha de dados, com 
diferentes intervalos de amostragem e usando diferentes 
equipamentos de medida. Esta variabilidade de locais de 
medição e de equipamentos instalados deveu-se ao facto 
de se ter aproveitado este trabalho para afinar métodos de 
medição e para verificar a adequabilidade dos equipamentos 
à tarefa proposta. 

Os instrumentos de medição utilizados na 1ª campanha 
(Campanha 1) foram sensores de pressão Honeywell, com 
cabo. Nas restantes campanhas (Campanhas 2, 3 e 4), para 
além destes sensores, utilizou-se também um sensor de 
pressão autónomo Infinity_WH. Ambos os sensores têm as 
características apresentadas na Tabela 1.

Sensor Honeywell Infinity_WH

Tipo de sensor Piezo-eléctrico Semi-condutor

Gama de medição 
(m)

0 ~10 0 ~25

Frequência de 
aquisição (hz)

25 10

Modo de aquisição Cabo co-axial 
+ PC.

“Logger” mini-SD, com 
conversor A/D 16-bit, 
modos contínuo & 
“burst”.

Tabela 1. Características dos sensores de pressão.
Table 1. Pressure transducer characteristics.

As características das 4 campanhas de campo em que 
foram realizadas aquisições de dados de agitação marítima 
pelo LNEC podem ser consultadas na Tabela 2 e na  
Figura 2.

Os instrumentos operaram à cota da baixa-mar 
(relativamente à base do sensor), isto é, foram colocados em 
baixa-mar, com o sensor a tocar na superfície (nível médio) 
da água.

O posicionamento destes instrumentos variou da 
primeira campanha para as restantes, devido a um melhor 
conhecimento da hidrodinâmica da zona em estudo, 
adquirido precisamente na campanha 1. Por isso, nas 
campanhas 2, 3 e 4 manteve-se o posicionamento de dois 
dos instrumentos: P11 e P16. 

2.1  análise dos dados

Neste trabalho, a análise dos dados recolhidos refere-
se unicamente às campanhas 2, 3 e 4, as quais contêm os 
pontos comuns P11 e P16 necessários para proceder às 
comparações propostas (ver Figura 2). Assim, os valores 
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Figura 2. Locais de medição das campanhas #1, #2, #3 e #4. 
(Google Earth©).
Figure 2. Location of measuring gages for campaign #1, #2, #3 and 
#4. (Google Earth©).

Designação da 
campanha

Início Fim Nº e tipo de sensores usados localização dos sensores (lat., long., 
WGS84)

Campanha 1 (*) 2008/05/05 2008/05/07 3 sensores de pressão cablados 
Honeywell (P11_0, P14 e P16_0)

Ver pontos a rosa, na Figura 2 

P11_0: 37°20’55.90”N, 8°50’46.72”W

P14: 37°21’1.19”N, 8°50’50.42”W

P16_0: 37°21’8.10”N, 8°50’43.19”W

Campanha 2 2009/05/11 2009/05/13 1 sensor de pressão autónomo 
Infinity_WH (P11)

2 sensores de pressão cablados 
Honeywell (P15 e P16)

Ver pontos a vermelho (P15) e a branco 
(P11 e P16), na Figura 2 

P11: 37°20’56.72”N, 8°50’47.80”W

P15: 37°21’6.30”N, 8°50’41.78”W

P16: 37°21’6.98”N, 8°50’41.39”W

Campanha 3 2009/09/07 2009/09/09 1 sensor de pressão autónomo 
Infinity_WH (P11/P11_3)

1 sensor de pressão cablado Honeywell 
(P16) 

Ver pontos a verde (P11_3) e a branco 
(P11 e P16), na Figura 2 

P11: N37° 20’ 56.7’’; W8° 50’ 47.8’’

P11_3: N37° 20’ 54.5’’; W8° 50’ 45.5’’

P16: N37° 21’ 7.0’’; W8° 50’ 41.4’’

Campanha 4 2010/09/08 2010/09/10 1 sensor de pressão autónomo 
Infinity_WH (P11)

1 sensor de pressão cablado Honeywell 
(P16) 

Ver pontos a branco, na Figura 2 

P11: N37° 20’ 56.7’’; W8° 50’ 47.8’’

P16: N37° 21’ 7.0’’; W8° 50’ 41.4’’

Tabela 2. Descrição das campanhas de aquisição de dados já realizadas pelo LNEC.
Table 2. Campaigns of data acquisition made by LNEC.

(*) Os valores medidos nesta campanha não foram considerados neste trabalho.

medidos na campanha 1 não foram considerados. Para o 
tratamento dos registos obtidos, foram empregues a análise 
temporal e a análise espectral dos registos, Bendat e Piersol 
(1986) e Carvalho (1989). 

Na análise temporal, adoptou-se como critério de 
definição de ondas o critério de zero ascendente, Goda 
(1985). Foram, entre outros, calculados os parâmetros altura 
significativa, HS, i.e., a média do terço de ondas de altura 
mais elevada do registo, e o período médio, Tmed, i.e., a 
média dos períodos de onda do registo. Na análise espectral 
foram calculados os chamados parâmetros espectrais, com 
base nos momentos de ordem 0 e 2 do espectro, m0 e m2, 
em especial a altura significativa, HM0, e o período médio, 
TZ. A direcção média das ondas não foi considerada, por 
limitação dos equipamentos usados. O tratamento dos 
registos envolveu o seguinte conjunto de procedimentos:

Remoção da componente de maré, através do cálculo 	
(aproximado) de uma média móvel, com 2400 pontos, 
das elevações da superfície livre registadas pelo sensor.
Obtenção de registos, 	 η(t), maioritariamente de 30 
minutos de duração, determinados a partir dos sinais 
originais, depois de removida a maré;
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Análise temporal dos registos 	 η(t) e obtenção, para cada 
registo, dos valores de HS (altura significativa) e Tmed 
(período médio), entre outros;
Análise espectral dos registos 	 η(t), mediante cálculo 
prévio de estimativas dos seus espectros, usando FFT, 
e obtenção dos valores da altura significativa, HM0 
(equivalente espectral de HS) e do período médio, TZ 
(equivalente espectral de Tmed), entre outros. Para cada 
cálculo espectral, de 2048 pontos, foram usados 18000 
pontos da série temporal das elevações com frequência 
de aquisição de 10 Hz. A frequência de corte do espectro 
considerada foi de 5 Hz.

Na secção seguinte, discutem-se os resultados, em termos 
destes parâmetros temporais e espectrais, realizados com base 

nos registos válidos obtidos nas três campanhas mencionadas 
(2, 3 e 4).

2.2  Resultados das análises aos registos válidos

Dada a grande quantidade de resultados obtidos, para 
todos os pontos, optou-se por mostrar nesta secção, como 
exemplo, apenas a parte de resultados referente ao sensor 
“Infinity_WH” na posição P11, para as campanhas 2, 3 e 
4 (ver Figura 2). Assim, para este local, mostra-se da Figura 
3 à Figura 5 os valores de HS (obtidos da análise temporal) 
e HM0 (obtidos da análise espectral) referentes às três 
referidas campanhas. Da Figura 6 à Figura 8, mostram-se, 
para o mesmo ponto e sensor, os correspondentes valores de 
período médio, Tmed e TZ, para as mesmas campanhas. 

Figura 3. Sensor de pressão “Infinity_WH”. Campanha 2. Alturas significativas, HS e HM0, na posição P11.
Figure 3. “Infinity_WH” pressure transducer. Campaign #2. Significant wave heights, HS and HM0, at position P11.

Figura 4. Sensor de pressão “Infinity_WH”. Campanha 3. Alturas significativas, HS e HM0, na posição P11.
Figure 4. “Infinity_WH” pressure transducer. Campaign #3. Significant wave heights, HS and HM0, at position P11.  



Capitão & Fortes
Revista de Gestão Costeira Integrada / Journal of Integrated Coastal Zone Management 11(3):283-296 (2011)

- 288 -

Figura 5. Sensor de pressão “Infinity_WH”. Campanha 4. Alturas significativas, HS e HM0, na posição P11.
Figure 5. “Infinity_WH” pressure transducer. Campaign #4. Significant wave heights, HS and HM0, at position P11.

Figura 6. Sensor de pressão “Infinity_WH”. Campanha 2. Períodos médios, Tmed e TZ, na posição P11.
Figure 6. “Infinity_WH” pressure transducer. Campaign #2. Mean wave periods, Tmed and TZ, at position P11.

Figura 7. Sensor de pressão “Infinity_WH”. Campanha 3. Períodos médios, Tmed e TZ, na posição P11.
Figure 7. “Infinity_WH” pressure transducer. Campaign #3. Mean wave periods, Tmed and TZ, at position P11.



Capitão & Fortes
Revista de Gestão Costeira Integrada / Journal of Integrated Coastal Zone Management 11(3):283-296 (2011)

- 289 -

Dos resultados obtidos nas análises temporal e espectral, 
de todos os registos válidos das campanhas 2, 3 e 4, para 
todos os pontos de medição (P11, P15 e P16), retiram-se as 
seguintes conclusões:

Em qualquer das campanhas e para qualquer dos 	
instrumentos de medição, os valores de HS e HM0 são 
muito idênticos, isto é, as análises temporal e espectral 
produzem valores muito próximos, o que era esperado;
Em todas as campanhas, verifica-se, porém, que os 	
valores do período médio dos registos obtidos com a 
análise espectral (TZ) são sempre inferiores aos obtidos 
com a análise temporal (Tmed). A razão para esta 
diferença reside na fórmula de cálculo usada no método 
espectral, que, implicitamente (através dos momentos 
de ordem zero e dois do espectro), considera todas as 
ondas existentes no registo, por mais pequenas que 
sejam, ao passo que o método directo, empregue na 
análise temporal, considera apenas ondas que cruzam o 
nível médio no sentido ascendente, não considerando 
portanto as pequenas oscilações, que ocorrendo acima 
ou abaixo desse nível, não o cruzam. Apesar disso, para 
qualquer dos instrumentos de medição, o andamento dos 
valores de Tmed e TZ é semelhante, principalmente para 
as campanhas 2 e 3;
A limitação da altura da onda devida à profundidade é 	
nítida ao observarem-se os grupos de medições das figuras 
anteriores,
Em todas as campanhas, verificaram-se estados de 	
agitação pouco energéticos associados a períodos de onda 
baixos: os valores de HS (HM0) não excedem 0.5 m nas 
campanhas 2 e 3 e 0.7 m na campanha 4. Os períodos de 
onda médios são também bastante baixos, não excedendo 
5.5 s (em TZ) e 7 s (em Tmed).

Como é referido atrás, este conjunto de dados é demasiado 
escasso para definir adequadamente um regime de agitação 
marítima ou para avaliar os efeitos da agitação na morfologia 
do sistema a longo-prazo. Apesar disso, estes resultados 
podem ser de grande interesse para a calibração de modelos 
numéricos de propagação de ondas, como é o caso do modelo 
SWAN.

3.  SIMUlaÇõES NUMéRIcaS

Nesta secção, descreve-se a aplicação efectuada com o 
modelo SWAN para a zona em estudo com vista à simulação 
das condições de agitação marítima que se verificaram nos 
dias das campanhas 2, 3 e 4. Para cada período de campanha, 
seguiu-se o seguinte procedimento:

Utilização como condições ao largo do SWAN as 	
fornecidas pelo modelo de geração WAVEWATCH III, 
WWIII (Tolman, 1999, 2002);
Cálculo com o modelo SWAN das características das 	
ondas (HS, TZ, DIR) em pontos tão perto quanto 
possível dos locais de medição P11 e P16;
Comparação das estimativas numéricas dos valores de HS 	
e TZ, produzidas com o SWAN, com os valores medidos 
in situ, nas posições P11 e P16.

3.1  O modelo SWaN

O modelo SWAN, Booij et al. (1999), acrónimo de 
Simulating WAves Nearshore é um modelo numérico para 
geração, propagação e dissipação da agitação marítima, 
baseado na equação para a conservação da acção de onda. 
Trata-se de um modelo de domínio público (freeware), 
em constante desenvolvimento pela Delft University of 
Technology da Holanda, que possui como uma das maiores 
vantagens a manutenção da estrutura dos ficheiros de 
dados e de resultados o que permite a fácil actualização de 
versões mais robustas e completas do modelo sempre que 
necessário.

Este modelo propaga a agitação marítima desde o largo 
até próximo da costa considerando os processos físicos de 
refracção, difracção e empolamento devido a variações do 
fundo e presença de correntes, crescimento de onda por 
acção dos ventos, rebentação por influência do fundo e por 
excesso de declividade (whitecapping), dissipação de energia 
devido à fricção do fundo, bloqueio e reflexão por correntes 
opostas e transmissão através de obstáculos. 

O campo de ondas na zona é caracterizado pelo espectro 
bidimensional de densidade da acção da agitação marítima. 
Com esta representação, é possível a aplicação do modelo em 
áreas onde o crescimento da agitação marítima pela acção 
do vento seja notável ou onde estados de mar, ou mesmo 
ondulação, estejam presentes. A propagação da agitação, 

Figura 8. Sensor de pressão “Infinity_WH”. Campanha 4. Períodos médios, Tmed e TZ, na posição P11.
Figure 8. “Infinity_WH” pressure transducer. Campaign #4. Mean wave periods, Tmed and TZ, at position P11.
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nos modos estacionário ou não estacionário, nos espaços 
geográfico e espectral, é realizada utilizando esquemas 
numéricos implícitos. A zona em estudo pode ser descrita 
com coordenadas cartesianas ou esféricas, utilizando uma 
malha “rectangular”.

Os dados necessários para a execução do SWAN são 
a malha batimétrica da zona a modelar e as condições de 
agitação na fronteira de entrada do domínio, para além de 
um conjunto de outros parâmetros de cálculo. De entre os 
vários resultados obtidos pelo SWAN destacam-se a altura 
significativa, os períodos de pico e médio, as direcções de 
pico e média, a dispersão direccional, o parâmetro de largura 
de banda e nível de água em qualquer parte do domínio 
computacional.

De entre as limitações do modelo referem-se as 
seguintes:

A calibração de muitos dos parâmetros envolvidos 	
na descrição dos diferentes fenómenos físicos no 
SWAN baseou-se em dados da campanha JONSWAP, 
realizada no Mar do Norte (Hasselmann et al., 1973). 
Tais parâmetros poderão não estar correctos para áreas 
com diferentes características de clima de ondas (ondas 
associadas ao estado de mar vaga e ondulação) ou para 
diferentes características do fundo marinho;
A difracção no SWAN é modelada de modo simples 	
como uma dispersão direccional, o que pode constituir a 
sua principal limitação, além de não considerar os efeitos 
de espalhamento de Bragg;
A inclusão da difracção nos cálculos numéricos implica que 	
o espaçamento da malha computacional, relativamente ao 
comprimento de onda, seja tal que garanta a convergência 
dos cálculos computacionais. Isso implica, por vezes, que 
as malhas sejam de tal dimensão que pode inviabilizar a 
execução dos cálculos.

3.2  condições ao largo

Consideraram-se como condições ao largo os estados 
de mar ao largo estimados pelo modelo de 3ª geração 

WAVEWATCH III (GODAE, 2010). Estas estimativas 
contêm os parâmetros de onda seguintes: HS (altura de onda 
significativa), TZ (período médio de onda) e DIR (direcção 
de onda), obtidas a cada três horas, referentes ao período de 
cada campanha (Campanha 2 – de 11 a 13 de Maio de 2009; 
Campanha 3 – de 7 a 9 de Setembro de 2009; Campanha 
4 – de 7 a 10 de Setembro de 2010), para os pontos da malha 
38N10W e 37N10W, seleccionados por serem os pontos 
disponíveis mais próximos da Praia da Amoreira, ver Figura 
9. Uma vez conhecidas as estimativas do estado do mar ao 
largo, caracterizadas pela sua altura de onda significativa, 
HS, período de pico, TP, e direcção de pico, DIR, o modelo 
SWAN é capaz de transferir esses valores para a praia da 
Amoreira.

3.3  Domínio computacional e condições do modelo 
SWaN

O domínio computacional do modelo SWAN foi 
discretizado mediante a utilização de três malhas rectangulares, 
Figura 9. A malha mais larga (1ª malha – 1st Mesh) tem 
dimensões 60 km x 20 km e resolução 500 m. A malha média 
(2ª malha – 2nd Mesh) tem dimensões 8 km x 3 km e resolução 
50 m. A malha mais fina (3ª malha – 3rd Mesh) tem dimensões 
1.2 km x 1 km e resolução 5 m.

Para este estudo, foram usadas as seguintes batimetrias:

Carta hidrográfica nº 6, escala 1/150 000, Costa 	
Portuguesa, do Cabo de Sines ao Cabo de S. Vicente, do 
Instituto Hidrográfico;
Cartas batimétricas referentes às campanhas de Maio de 	
2009 (Campanha 2) e de Setembro de 2009 (Campanhas 
3 e 4);

De acordo com alguns testes de sensibilidade efectuados 
com o modelo SWAN, destinados a analisar os parâmetros 
óptimos de rebentação (variando o coeficiente de 0.5 a 0.8) 
e de atrito de fundo (variando o coeficiente de 0.2 a 0.5), e 
o tipo de espectro em frequência (JONSWAP ou GAUSS), 
chegou-se à seguinte configuração para execução do modelo:

Figura 9. Pontos WWIII (esquerda) e domínios computacionais SWAN (centro e direita).
Figure 9. WWIII points (left) and SWAN computational domains (center and right).
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Foi utilizada a versão SWAN 40.72, em modo estacionário, 	
sem correntes e sem ventos;
Foi definido um espectro direccional a partir da 	
discretização de um espectro em frequência contendo 21 
intervalos, de 0.07 a 2.0 Hz, com distribuição logarítmica, 
e uma discretização em direcção cobrindo 270°, dividida 
em 21 intervalos (∆ = 10°); 
Foi considerado um nível de maré variando de hora-a-hora 	
ao longo da praia de acordo com os valores observados 
em Sines (cerca de 65 km a Norte do local de estudo) 
para os períodos em estudo;
Foi adoptado um coeficiente de rebentação constante: 	
0.65 para Maio de 2009, 0.8 para Setembro de 2009 e 
0.65 para Setembro de 2010;
Foi usada a lei de Madsen, adoptando como parâmetro 	
de atrito de fundo o valor de 0.05.

É de notar que as condições de ondas impostas na fronteira 
da 1ª malha do modelo SWAN foram as correspondentes 
aos resultados do modelo WWIII no ponto 38N10W, uma 
vez que não se verificaram diferenças substanciais nos valores 
obtidos pelo SWAN entre os resultados para aquele ponto e 
os resultados para o ponto 37N10W. 

3.4  Estimativas do modelo WWIII para o ponto ao 
largo 38N10W

Com base nas condições acima enunciadas, o conjunto 
de simulações efectuadas com o modelo SWAN incluiu os 
três dias de medição de Maio de 2009 (11-13), os três dias 
de Setembro de 2009 (7-9), e os quatro dias de Setembro 
de 2010 (7-10), considerando as condições das ondas ao 
largo definidas pelo modelo WWIII nos limites W, N e S da 
primeira malha, para o ponto 38N10W – Figura 9. 

Apesar de este ponto se encontrar relativamente longe da 
1ª malha, devido às características das ondas, especialmente 
devido aos seus curtos períodos, não é expectável que 
ocorram diferenças significativas entre o largo e a fronteira 
da 1ª malha. Os valores de HS, TP e DIR para esses dias 
encontram-se representados na Figura 10.

Embora os períodos das ondas sejam semelhantes (na 
gama entre 6 s e 9 s), as alturas de onda foram mais elevadas 
nos períodos 11 a 13 de Maio de 2009 e de 8 a 10 de Setembro 
de 2010, com valores de cerca de 2.0 m, do que no período 
de 7 a 9 de Setembro de 2009 (valores aproximadamente 
de 1.5 m). Os períodos de pico variaram nos três períodos 
analisados entre 6 s e 9 s. Quanto às direcções de onda, 
enquanto no período de 11 a 13 de Maio de 2009 os valores 
variaram entre 245° e 310°, nos restantes períodos os valores 
da direcção apresentam valores acima de 300° e, portanto, 
dispõem-se de forma mais perpendicular à batimetria da 
zona em estudo, atingindo-a mais frontalmente. 

As simulações foram executadas hora-a-hora, pelo que 
foram efectuados 3x24 = 72 cálculos para os períodos 
considerados. Como os valores do modelo WWIII são 
disponibilizados a cada 3 horas, assumiu-se um estado de 
mar estacionário nesse período.

3.5  Resultados do modelo SWaN

Os resultados do modelo SWAN em qualquer ponto 
do domínio computacional são a altura significativa (HS), 
o período médio (TZ), o período de pico (TP), a direcção 
de pico (DIR), o comprimento de onda (L) e a dispersão 
direccional. Para este trabalho, foram obtidos valores de HS 
para as posições P11, P15 e P16 (ver Figura 2). 

Para ilustrar este procedimento, a Figura 11 mostra 
os resultados do modelo nas seguintes situações: a) 12 de 
Maio 2009 - 16:00 (HS=1.78 m, TP=7.53, DIR=310°); 
b) 9 de Setembro 2009 - 21:00 (HS=1.35 m, TP=6.82 s, 
DIR=327°); c) 9 de Setembro 2010 -16:00 (HS=1.72 m, 
TP=8.5 s, DIR=313°).

Como pode ser observado nessa figura, há uma diminuição 
da altura de onda à medida que a onda se propaga em direcção 
à praia. Essa variação é mais significativa nas campanhas 2 
e 4, que apresentam uma maior altura de onda ao largo e 
direcções de onda ao largo idênticas. Com efeito, para essas 
duas campanhas, o padrão das isolinhas de altura de onda 
é bastante semelhante, ao contrário do que se verifica para 
a campanha 3, dados o menor valor de altura ao largo e a 
direcção de onda de 327°.

4.  cOMPaRaÇÃO DE RESUlTaDOS

A comparação entre os resultados numéricos e os valores 
medidos, efectuada para as três campanhas de campo, é 
apresentada e discutida nesta secção. 

Assim, da Figura 12 à Figura 14 comparam-se os valores 
dos parâmetros de altura de onda significativa medidos 
(HS_meas) nas três campanhas com os respectivos valores 
dos parâmetros estimados numericamente com o modelo 
SWAN (HS_num_SWAN), para as condições referidas, nos 
pontos P11 e P16.

Na Tabela 3 apresentam-se parâmetros estatísticos, tais 
como o erro médio quadrático, RMSE (m), e o erro médio 
absoluto, Viés (m), que permitem, de forma quantitativa, 
avaliar a concordância (ou não) entre os valores medidos e 
estimados numericamente. Um outro parâmetro deste género 
presente nesse quadro é o chamado índice de concordância, 
ic, ou índice de Willmott, dado por:

(1) 
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onde x i  são os valores medidos (referência), y i são os valores 
dos modelos numéricos, x  é a média do valor experimental 
e n é o número de pontos.
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Figura 10. Resultados (HS, TP e DIR) do modelo WWIII no ponto 38N10W, a) de 11 a 13 de Maio de 2009; b) de 7 a 9 de Setembro 
de 2009 e c) de 7 a 10 de Setembro de 2010.
Figure 10. WWIII results (HS, TP and DIR) at point 38N10W on a) May (11 to 13); b) September (7 to 9) 2009 and c) September (7 to 
10) 2010.

Figura 11. Resultados SWAN para HS. a) 12 Maio 2009, 16:00, b) 9 Setembro 2009, 21:00 e c) 9 de Setembro 2010, 16:00.
Figure 11. SWAN results. HS as of a) May 12 2009, 16:00; b) September 9 2009, 21:00; c) September 9 2010, 16:00.
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Figura 12. Campanha 2. Comparação entre HS_meas e HS_num_SWAN em P11 e P16.
Figure 12. Campaign #2. Comparison between HS_meas and HS_num_SWAN at P11 and P16.

Figura 13. Campanha 3. Comparação entre HS_meas e HS_num_SWAN em P11 e P16.
Figure 13. Campaign #3. Comparison between HS_meas and HS_num_SWAN at P11 and P16.

Figura 14. Campanha 4. Comparação entre HS_meas e HS_num_SWAN em P11 e P16.
Figure 14. Campaign #4. Comparison between HS_meas and HS_num_SWAN at P11 and P16.
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Da análise das figuras e quadro anteriores, verifica-se 
que:

A tendência (andamento) da altura de onda significativa 	
estimada com o modelo numérico SWAN é muito 
semelhante à tendência dos valores medidos in-situ, para 
as posições P11 e P16, em qualquer das campanhas. Por 
outro lado, verifica-se que os valores numéricos estão 
muito próximos dos valores medidos, sendo o desvio 
máximo (Viés) de 0.117 m. Os valores de RMSE são 
inferiores a 0.129 m e os índices de concordância (ic) 
superiores a 0.95, em qualquer das campanhas e posições, 
o que mostra boa concordância entre as séries de valores 
em comparação;
De uma forma geral, o modelo numérico produz valores 	
inferiores aos valores medidos. Esse facto é mais notório 
para a posição P11, para a qual se verificou sempre uma 
subestimação dos valores numéricos face aos medidos em 
todas as campanhas. Para a posição P16, isso acontece 
apenas para as campanhas 2 e 3; 
Para todos os casos, as maiores diferenças ocorrem para 	
a posição P11 (o índice de concordância ic é da ordem 
de 0.95). É de salientar que a posição P11 se refere a 
um local, quase no meio da ribeira de Aljezur, onde a 
profundidade da água é muito pequena. Notar também 
que os fenómenos de correntes e de fluxo de maré, que 
ocorrem na natureza, não são aqui simulados com o 
modelo SWAN, limitações estas que podem explicar 
algumas das diferenças observadas. Notar que no âmbito 
das campanhas de campo referidas, para a área em estudo, 
foram apenas obtidos dados de correntes e de fluxo de 
maré muito localizados na zona da embocadura da ribeira 
de Aljezur, claramente insuficientes para as simulações 
numéricas realizadas neste trabalho. Apenas o recurso a 
modelos regionais de circulação hidrodinâmica poderão 
permitir adequada caracterização daqueles fenómenos na 
zona marítima local.

cONclUSõES

Nesta comunicação, descreveram-se as medições, a análise 
dos dados medidos e a aplicação efectuada com o modelo 
SWAN com vista a caracterizar o padrão de ondas geradas 
pelo vento para a zona da embocadura da Ribeira de Aljezur, 
na praia da Amoreira, Aljezur. 

Assim, foram abordados os procedimentos de preparação 
e de aquisição de dados adoptados nas quatro campanhas de 

local/campanha nº
P11 P16

2 3 4 2 3 4

Viés (m) -0.063 -0.024 -0.099 -0.117 -0.016 0.057

RMSE (m) 0.097 0.084 0.125 0.129 0.060 0.085

ic 0.95 0.95 0.96 0.98 0.99 0.98

Tabela 3. Parâmetros estatísticos para as alturas de onda.
Table 3. Statistical parameters for wave heights.

medições aí efectuadas e descreveram-se os procedimentos 
de análise efectuados aos registos medidos em três dessas 
campanhas (2, 3 e 4), assim como os procedimentos de 
utilização do modelo numérico SWAN usado para estimar o 
campo de ondas local. 

Dos resultados das análises temporal e espectral efectuadas 
aos registos válidos das medições efectuadas nas campanhas 
2, 3 e 4, para todos os pontos de medição (P11, P15 e 
P16), verificou-se que, para qualquer das campanhas e para 
qualquer dos instrumentos de medição, o andamento dos 
valores de HS e HM0 é muito idêntico, isto é, as análises 
temporal e espectral produzem valores muito próximos, 
o que era esperado. Porém, verificou-se também que os 
valores do período médio dos registos obtidos com a análise 
espectral (TZ) são sempre inferiores aos obtidos com a análise 
temporal (Tmed). Nas figuras referentes à altura significativa, 
observam-se periodicidades que assinalam a nítida limitação 
das alturas da onda devido às baixas profundidades a que 
se efectuaram as medições. Os dados medidos, apesar de 
escassos para definir adequadamente um regime de agitação 
marítima ou para avaliar os efeitos da agitação na morfologia 
do sistema a longo-prazo, por estarem associados a condições 
locais (nomeadamente de profundidade) muito peculiares, 
podem claramente servir para a calibração de modelos 
numéricos de propagação de ondas, como é o caso do modelo 
SWAN.

Considerando unicamente os dados produzidos no 
âmbito dessas três campanhas de recolha de dados, pode-
se concluir que, para o cálculo das alturas de onda, a 
modelação numérica produz resultados de muito boa 
qualidade, pelo que se considera que o modelo SWAN é 
adequado para prever as alturas de onda que se verificam na 
praia da Amoreira. As diferenças observadas nos resultados 
apresentados anteriormente devem-se principalmente a 
algumas simplificações consideradas na aplicação do modelo 
numérico:

Devido à falta de informação, as simulações SWAN 	
foram feitas apenas para condições ao largo referentes ao 
ponto 38N10W;
Os dados de maré não são exactamente locais mas 	
referem-se a local relativamente distante: Porto de Sines, 
65 km a norte do local de estudo;
Nas simulações, não foram considerados vento e 	
correntes;
P11 está localizado na entrada da ribeira de Aljezur, 	
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pelo que é fortemente influenciado pelo fluxo gerado 
por correntes locais, condições não consideradas pelo 
modelo.

A estes erros, essencialmente numéricos, juntam-se 
os erros inerentes às próprias medições in-situ, como são os 
que, por exemplo, ocorrem em condições de águas pouco 
profundas e em casos em que existem correntes (ambos 
são aplicáveis), ver Lee e Wang (1984) e Bishop e Donelan 
(1987).

Finalmente, como trabalho futuro, aponta-se a necessidade 
de incluir ventos e correntes nas simulações a efectuar com o 
modelo SWAN, o que poderá ser concretizado com o recurso 
a modelos regionais de circulação hidrodinâmica.
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RESUMO

Muitas vezes as praias naturais apresentam uma barra que afecta significativamente alguns fenómenos como, por exemplo, a 
transformação e reflexão das ondas, a dissipação de energia na rebentação e a reformação de ondas após o atravessamento da barra. Estas 
transformações estão também associadas à não linearidade das ondas. Neste trabalho faz-se uma caracterização do escoamento oscilatório 
junto ao fundo em praias com um perfil do tipo barra-fossa. Para o efeito, recorreu-se a dados provenientes de um trabalho experimental 
efectuado no canal de ondas da Universidade Politécnica da Catalunha e de uma campanha de campo, denominada por DUCK94, 
efectuada numa ilha barreira localizada na Carolina do Norte (EUA). São analisados registos temporais de velocidades provenientes 
de correntómetros electromagnéticos colocados junto ao fundo e em posições diferentes da coluna de água. A análise compreende a 
identificação de assimetrias das velocidades e acelerações, associadas à capacidade de mobilização de sedimentos junto ao fundo. Essas 
características são identificadas, permitindo efectuar uma análise da evolução espacial desses parâmetros aquando da propagação das 
ondas para a costa.

Os resultados das duas experiências são concordantes, mostrando um aumento de características não lineares próximas na zona da 
barra. Aí, verifica-se que as assimetrias associadas com a velocidade e a aceleração coexistem. Essas evidências resultam do estudo de 
momentos matemáticos estatísticos ou de parâmetros mais simples que requerem o conhecimento de alguns pontos singulares da série 
temporal de velocidades.

As características encontradas são importantes no que concerne à mobilização de sedimentos nas zonas costeiras, contribuindo para 
um melhor entendimento dos efeitos que levam à migração de barras litorais e, consequentemente, a alterações morfológicas.

Palavras-chave: Ondas assimétricas, ondas não lineares, velocidade orbital, aceleração das partículas, momentos estatísticos, praias com 
barra.

AbstrAct 

Natural beaches often present a breaker bar that significantly affect physical phenomena like, for example, wave transformation, wave 
reflexion, energy dissipation due to breaking and wave reforming into the trough region. These transformations are associated to nonlinear wave 
modifications. In this work the oscillatory flow near the bottom of barred beaches is characterised. To achieve that purpose, the data obtained 
during two experiments were examined and processed: the data from a large-scale laboratory experiment carried out at the wave flume of the 
Polytechnic University of Catalonia (Barcelona, Spain) and the data from a nearshore field experiment, denoted by DUCK94, performed in 
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http://www.aprh.pt
http://www.univali.br/
http://www.aprh.pt/rgci/
http://www.aprh.pt/rgci/pdf/rgci-266_Abreu.pdf
http://dx.doi.org/10.5894/rgci266


Abreu, Sancho & Silva
Revista de Gestão Costeira Integrada / Journal of Integrated Coastal Zone Management 11(3):297-306 (2011)

- 298 -

1.  IntROdUçãO

Nos dias de hoje, amiúde, verificam-se, mesmo a uma 
escala mundial, problemas relacionados com a erosão costeira 
e o transporte de sedimentos, para o qual a engenharia 
não tem soluções globais, o que resulta da complexidade 
dos processos que lhes são inerentes. Assim, a necessidade 
de perceber, prever e modelar os sistemas físicos costeiros 
torna-se imperativa para a engenharia costeira. Desta forma, 
a comunidade científica tem-se empenhado na análise dos 
processos complexos envolvidos na região próxima do leito, 
que são fundamentais para o entendimento e previsão do 
transporte de sedimentos.

O início do transporte sedimentar surge como resposta 
ao escoamento e consequentes tensões de atrito geradas 
junto dos fundos. As ondas marítimas e as correntes a elas 
associadas são os principais agentes responsáveis pelo trânsito 
sedimentar, em particular, nas praias e na plataforma costeira 
interna. A componente do transporte associada à onda é 
importante para descrever os processos de modificação da 
topografia de fundo na direcção transversal à costa, que 
intervêm, por exemplo, na formação de barras litorais. Este 
transporte resulta, em parte, da forma da onda: uma onda 
monocromática e sinusoidal, tal como descrita pela Teoria 
Linear de ondas, provoca um transporte nulo, já que o 
transporte (negativo) na fase da cava é simétrico ao transporte 
(positivo) na fase da crista. No entanto, as ondas observadas 
em mar alto não correspondem a esta descrição, ocorrendo 
ainda modificações mais significativas quando se aproximam 
da costa. A superfície livre muda de forma durante a sua 
propagação até próximo da costa, na qual se inclui o processo 
de rebentação. Aquando da diminuição da profundidade, a 
superfície livre evolui tornando-se pontiaguda sobre a crista 
da onda, mais larga na cava e relativamente íngreme na 
face da crista que irá rebentar (Cornish, 1898). Da mesma 
forma, a velocidade e aceleração orbitais, em profundidade, 
experienciam essas modificações progressivamente não 
lineares. 

Estes processos desempenham, consequentemente, um 
papel muito importante no transporte sedimentar transversal 
à costa e nas modificações do perfil de fundo de praias, em 
resultado da mobilização e transporte de sedimentos pelas 
ondas. Os sedimentos poderão ser arrastados numa direcção 
preferencial, quer na de propagação da onda, quer na oposta, 

dependendo fundamentalmente da forma das ondas e das 
correntes marítimas por elas induzidas (na ausência de 
vento). Importa, assim, saber prever a direcção e magnitude 
do transporte de sedimentos, que é responsável pela variação 
morfológica em zonas costeiras. Existe a convicção que o 
aprofundamento destes assuntos é de importância fulcral no 
que concerne à dinâmica sedimentar e, consequentemente, 
particularmente relevante para técnicos e gestores de zonas 
costeiras.

Recentemente, diversos investigadores têm realizado 
experiências em laboratório, analisando a influência da 
assimetria das ondas na quantificação do trânsito sedimentar 
(e.g., King, 1991; Ribberink & Al-Salem, 1994; O’Donoghue 
et al., 2004; Watanabe & Sato, 2004; van der A. et al., 2010; 
Silva et al., no prelo). Neste trabalho pretende-se estudar 
as características não lineares de ondas assimétricas que 
podem ser encontradas em perfis de praia com barra. Para 
o efeito, apresentam-se e analisam-se evoluções temporais 
de velocidades e de acelerações orbitais medidas em dois 
conjuntos de dados, obtidos em praias do tipo barra-fossa 
(Birkemeier & Thornton, 1994; Sancho et al., 2001). 
As assimetrias de velocidades e acelerações associadas ao 
transporte sedimentar perpendicular à linha de costa são 
identificadas, permitindo uma análise da variação espacial 
da evolução desses parâmetros aquando da propagação das 
ondas para a linha de costa.

2.  dadOS ExPERIMEntaIS  

Dois conjuntos de dados obtidos em praias do tipo 
barra-fossa são analisados neste trabalho. Um conjunto reporta 
um ensaio físico obtido por Sancho et al. (2001) no canal de 
ondas da Universidade Politécnica da Catalunha (UPC). O 
outro, refere-se a uma campanha de campo efectuada pelo 
Coastal and Hydraulics Laboratory of the U.S. Army Corps 
of Engineers, denominada por DUCK94 (Birkemeier & 
Thornton, 1994), numa ilha barreira localizada na Carolina 
do Norte (EUA). Na Figura 1 apresentam-se os perfis de praia 
associados a cada uma das experiências, bem como a posição 
dos correntómetros electromagnéticos (ECM, Electromagnetic 
Current Meters) que foram utilizados na análise dos dados. 
Observa-se que o número de pontos de medições no caso da 
experiência laboratorial é bastante superior, possibilitando 
uma análise espacial mais detalhada.

a barrier island located in Duck (North Carolina, USA). In the present analysis, we focus on the records provided by electromagnetic current 
meters placed near the bottom and at different cross-shore locations. The study undergoes through the identification of velocity and acceleration-
skewnesses, which are recognised as forcing mechanisms capable to entrain and drive sediment transport. These characteristics are identified, and 
the cross-shore evolution of these parameters associated to wave propagation is assessed.

The results obtained for the two experiments are consonant, showing that nonlinear characteristics increase over the bar. In that region, one 
observes that velocity and acceleration-skewness coexist. This is evidenced through the study of the cross-shore evolution of some statistical moments 
and other simple parameters determined from the analysis of notable points in the velocity time series. The characteristics found in this work are 
important for sediment transport purposes, providing more insight about the effects that can cause sandbar migration and, thus, bed morphologic 
changes.

Keywords: asymmetrical waves, nonlinear waves, orbital velocity, particle acceleration, statistical moments, barred beaches.
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O canal de ondas da UPC tem 100m de comprimento, 3m 
de largura e 5m de profundidade. A análise realizada incide no 
conjunto de dados em modelo físico obtidos no âmbito do 
projecto “SPANWAVE-SPPORITA”, tendo como objectivo 
a medição das características da turbulência gerada pela 
rebentação de ondas, em praias de perfil com barra (Sancho 
et al., 2001). A experiência efectuou-se sobre um fundo fixo 
que apresentava uma rugosidade semelhante à dos grãos de 
areia. Com o batedor de ondas posicionado em x = 86 m 
geraram-se quatro tipos de agitação marítima: três ondas 
monocromáticas (Testes A, B, e C) e um estado irregular (Teste 
D). As características adoptadas fizeram com que as ondas 
rebentassem antes da barra x ≥ 40 m e se reformassem na zona 
da fossa. A Tabela 1 resume as características das ondas junto 
ao batedor consideradas nos quatro testes, onde Hs representa 
a altura significativa de onda em frente ao batedor de ondas, 
T simboliza o período médio da onda e xb a posição onde 
ocorreu a rebentação das ondas. No caso de ondas irregulares, 
o período médio considerado foi obtido através da análise no 
tempo (onda a onda). Outras medições e características do 
ensaio poderão ser encontradas com mais detalhe em Sancho 
et al. (2001) e Sancho (2002). A frequência de aquisição de 
dados iguala 8 Hz em todos os testes. Para os dados do canal 
de ondas, os resultados doravante apresentados são as médias 
dos valores obtidos (pelos vários sensores) em cada posição, 
cujas profundidades de medição variam entre 14 e 99 cm.

A campanha de campo DUCK94, realizada numa ilha 
barreira localizada na Carolina do Norte (EUA) entre os 

meses de Agosto e Outubro de 1994, reporta-se a fundos 
móveis com características de perfil de praia barra-fossa 
(Birkemeier & Thornton, 1994). A taxa de aquisição dos 
dados foi de 2 Hz e os dados dos correntómetros analisados 
correspondem a medições efectuadas a menos de 60 cm do 
fundo (http://dksrv.usace.army.mil/jg/dk94dir). Na Figura 
2 apresenta-se a variação temporal de T e Hs, ao longo dos 
três meses da campanha, obtida para um ponto localizado 
a 7.3 m de profundidade (em relação ao nível médio da 
superfície livre da água). Observa-se que 95% dos valores 
de Hs encontram-se entre 0.25 e 2.07 m e os de T entre 4.6 
e 9.4 s.
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Figura 1. Perfis de fundo (—) e posições dos velocímetros electromagnéticos (ECM) (): a) experiência UPC; 
b) Experiência DUCK94 (1 de Outubro).
Figure 1. Cross-shore bottom profiles (—) and positions of electromagnetic current meters (ECM) (): a) UPC 
experiment; b) DUCK94 experiment (October, 1st).

Condição da onda Hs (m) T (s) xb (m)

A (regular) 0.22 2.48 40.5

B (regular) 0.22 3.48 42

C (regular) 0.42 3.48 46.5

D (irregular) 0.28 2.17 45

tabela 1. Sumário das condições de onda no canal de ondas da 
UPC (Sancho, 2002).
table 1. Summary of the wave conditions carried out at the UPC 
wave flume (Sancho, 2002).
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Visto que o propósito deste trabalho visa a caracterização 
de assimetrias associadas ao movimento orbital, removeram-se 
as oscilações associadas a ondas de longo período dos dados 
das velocidades horizontais (u) de ambas as experiências. Para 
o efeito, utilizou-se um filtro “passa-altos” com uma frequência 
de corte igual a cerca de metade da frequência de pico, tendo-
se adoptado valores iguais a 0.25 e 0.05 Hz para as experiências 
de UPC e DUCK94, respectivamente. Adicionalmente, para 
a experiência de UPC, empregou-se um filtro “passa-baixos” 
com uma frequência de corte de 2 Hz, com o intuito de 
serem removidas oscilações de pequenos períodos associadas à 
turbulência gerada na zona de rebentação e espalho (surf).

Para obtenção e análise das séries temporais de acelerações, 
a, diferenciaram-se numericamente no tempo os valores 
filtrados das séries temporais de velocidades, u. As acelerações 
assim obtidas são acelerações locais em cada ponto (a=∂u/∂t).

3.  CaRaCtERIzaçãO daS aSSIMEtRIaS

Reconhece-se que as assimetrias de velocidades e 
acelerações estão associadas à mobilização do transporte 
sedimentar e, consequentemente, à variação morfológica das 
praias e em particular, à movimentação de barras (e.g., Elgar 
et al., 2001; Hoefel & Elgar, 2003; Houser & Greenwood, 
2007). Neste trabalho, pretende-se mostrar que estas 
características não lineares podem ser encontradas em perfis 
de praia com barra. A sua caracterização pode ser feita de duas 
formas distintas: através do cálculo de momentos estatísticos 
das séries temporais ou da obtenção de parâmetros simples 
que relacionam alguns pontos singulares de cada onda dessas 
séries (p. ex., as magnitudes na crista e na cava).

Os momentos matemáticos estatísticos de u e a utilizados 
neste estudo são o desvio padrão, σ, e a assimetria, μ. 
Atendendo a um registo discreto de uma série temporal de 
uma variável genérica x, com N valores, as suas definições 
obedecem a:

Enquanto o desvio padrão tem a mesma dimensão das 
grandezas às quais se refere, a assimetria é um parâmetro 
adimensional. Trata-se de uma medida que quantifica a forma 
da função de distribuição de ocorrências que está relacionada 
com a assimetria da onda relativamente a um eixo horizontal 
e assume um valor nulo quando os dados se assemelham a 
uma distribuição gaussiana. Essa situação corresponde a uma 
distribuição simétrica em torno da média, como o caso de 
uma onda sinusoidal. Um valor positivo é representativo de 
uma distribuição assimétrica com uma cauda que se estende 
para os valores positivos, indicando um maior peso destes, 
como o caso de uma onda de Stokes de segunda ordem. O 
contrário acontece para valores negativos.

Outros parâmetros habitualmente empregues para 
classificação das assimetrias são o coeficiente de assimetria de 
velocidades, R, e de acelerações, β. O seu cálculo pressupõe, 
somente, o conhecimento dos valores máximos e mínimos 
das séries temporais:

Figura 2. Altura significativa de ondas e período médio de onda medidos a 7.3 m de profundidade na experiência 
DUCK94.
Figure 2. Significant wave heights and mean wave periods measured at 7.3 m depth for DUCK94 experiment.
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Como o parâmetro β depende da série de acelerações a, 
sensível ao tipo de filtro escolhido aquando da remoção das 
altas frequências, pode ser substituído por um parâmetro 
equivalente, α (Suntoyo et al., 2008):

2 pcT Tα = (5)

onde Tpc representa o intervalo de tempo medido entre o 
zero ascendente e a ocorrência de umáx.
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Os parâmetros R e α podem ainda ser convertidos 
noutros dois parâmetros r e ø que exprimem também as 
assimetrias do movimento orbital. O parâmetro r designa-
se por índice assimétrico ou de não linearidade e ø é um 
parâmetro de forma (Elgar & Guza, 1985). Em Abreu  
et al. (2010) fornecem-se parametrizações que permitem a 
obtenção de r e ø  em função de R e α:

4.  RESUltadOS E dISCUSSãO

A Figura 4 apresenta a variação espacial dos valores 
médios de σu, σa, μ3,u, μ3,a, R, α, r e ø para os quatro testes 
realizados no canal de ondas de UPC. Observa-se que σu 
e σa, apresentam um comportamento muito sincrónico. À 
medida que a profundidade diminui (com o decrescimento 
de x), os valores crescem continuamente até à zona onde 
ocorre a primeira rebentação das ondas (conferir com xb na 
Tabela 1). Sendo o desvio padrão uma medida que calcula 
as flutuações relativamente ao valor médio, a sua variação 
está directamente associada à energia e à altura de onda. 
Dessa forma, esse aumento deve-se ao empolamento da onda 
causado pela diminuição da profundidade. Posteriormente 
à rebentação, os valores de σu e σa diminuem até x ≈ 32 m, 
devida à dissipação da energia da onda, voltando a crescer 
novamente até onde foram efectuados os registos das 
velocidades. O novo aumento do desvio padrão deve-se à 
reformação das ondas durante o atravessamento da cava, 
originando, posteriormente, uma segunda rebentação mais 
perto da linha de costa (Sancho, 2002).

Relativamente à assimetria μ3,u, verifica-se que os testes 
A, B, e C ostentam valores superiores a zero para as maiores 
profundidades, denotando algumas não linearidades 
presentes na velocidade orbital. Exceptua-se o teste D que 
apresenta valores próximos de zero nos pontos mais ao 
largo. Porém, à medida que nos aproximamos da barra, os 
valores vão sofrendo um aumento, ocorrendo os máximos 
nas mesmas posições de xb, sensivelmente. No teste D, em 
que a rebentação ocorre não apenas no mesmo ponto, mas 
de forma mais dispersa, verifica-se que μ3,u continua a crescer 
até x=37.5 m. No entanto, contrariamente ao sucedido com 

3
1 1

2 3
1 1 1

a b r rR
c d r e r r

+ ⋅ +
≈

− ⋅ + ⋅ +
(6)

3
3 3

2 3
3 3 3

a b r r
c d r e r r

α + ⋅ +
≈

− ⋅ + ⋅ +
(7)

onde ai, bi, ci, di e ei são coeficientes de ajuste para determinados 
valores específicos de ø (i=1, 3). No apêndice B de Abreu et 
al. (2010) é apresentado um exemplo numérico de conversão 
de (R, α) em (r, ø).

Adicionalmente, Abreu et al. (2010) apresentaram uma 
expressão analítica eficaz na reprodução de ondas não lineares 
através da inclusão de r e ø. Nomeadamente, a velocidade 
orbital obedece a:

[ ]
2

2 1 11
1w

r sinsin( t )
ru( t ) U r

r cos( t )

φω

ω φ

 
+ 

+ − = −
− +

(8)

sendo ω a frequência angular (ω = 2π/T) da onda e Uw a 
amplitude da velocidade orbital (Uw = (umax-umin)/2).

Na Figura 3 apresentam-se as variações temporais da 
velocidade para alguns casos particulares de r e ø, resultantes 
da aplicação da Equação (8), facilitando a percepção do 
significado destes parâmetros. No painel superior fixou-se r em 
0.3 e no inferior em 0.8. Em ambos os casos variou-se ø entre 
-π/2, -π/4 e 0. No caso de ø = -π/2, as ondas contêm apenas 
assimetria nas velocidades (|umáx| ≠ |umín|, mas |amáx| = |amín|). 
Constituem exemplo dessas ondas as obtidas pela Teoria de 
Ondas Cnoidal (primeira ordem), cuja velocidade associada 
à crista possui maior magnitude, mas de menor duração que 
a velocidade associada à cava. O caso de ø = 0 é representativo 
de ondas “em dente de serra”, características da zona de surf, 
reflectindo assimetria apenas nas acelerações (|umáx| = |umín|, 
mas |amáx| ≠ |amín|). O caso de ø = -π/4 representa um valor 
intermédio dos anteriores, resultando em ondas com 
assimetrias em u e a, simultaneamente. A observação dos dois 
painéis evidencia que uma redução (em módulo) do valor de 
r faz diminuir as não linearidades. No caso particular de r = 
0 a onda converte-se numa onda sinusoidal como na Teoria 
Linear de ondas. Contudo, note-se que esta forma é pouco 
representativa de ondas em águas pouco profundas onde, 
geralmente coexistem assimetrias de velocidades e acelerações 
(e.g., Ruessink et al., 2009).

Figura 3. Velocidade orbital instantânea de acordo com a Equação 
(8) para ø = -π/2, -π/4 e 0: (a) com r = 0.3; (b) com r = 0.8.
Figure 3. Instantaneous orbital velocity through Equation (8) for 
ø = -π/2, -π/4 and 0: (a) with r = 0.3; (b) with r = 0.8.
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Figura 4. Variação espacial dos valores médios de σu, σa, μ3,u, μ3,a, R, α, r e ø para os quatro testes da experiência UPC.
Figure 4. Cross-shore variations of the average values of σu, σa, μ3,u, μ3,a, R, α, r and ø for the four UPC test experiments.
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o desvio padrão onde os valores decresciam imediatamente 
após xb, observa-se que os valores de μ3,u mantêm-se elevados 
em toda a região da barra. No teste A verifica-se um aumento 
progressivo de μ3,u até, sensivelmente, à crista da barra onde 
se dá a rebentação das ondas. De seguida, assiste-se a uma 
diminuição gradual de μ3,u para a zona da fossa, atingindo, 
inclusive, valores negativos a x = 27 m. No caso dos testes 
de maior período (testes B e C), o aumento e persistência de 
valores elevados de μ3,u verificam-se até x = 32 m, associados 
também à transferência de energia da onda principal para 
harmónicas de maior frequência (Sancho, 2002), indicando 
que toda a região da barra está sujeita a fortes assimetrias. 
Posteriormente, os valores de μ3,u diminuem no final da fossa, 
aproximando-se a onda da onda linear, voltando a aumentar 
mais próximo da linha de costa onde as ondas sofrerão nova 
rebentação.

No que concerne à assimetria μ3,a, para as maiores 
profundidades, encontram-se valores praticamente nulos 
como no processo linear gaussiano. Contudo, à medida 
que nos aproximamos da barra os valores aumentam, 
conforme em μ3,u. Esta variação é consonante em todos os 
testes e corrobora as observações efectuadas por Elgar et al. 
(2001) onde os valores máximos da assimetria da aceleração 
ocorrem perto da crista da barra. Assinala-se também que 
após a rebentação das ondas o valor de μ3,a cai bruscamente 
para valores negativos, antes de voltar a aumentar perto da 
linha de costa. É de notar ainda que os máximos dos desvios 
padrões estão claramente desfasados no espaço dos máximos 
das assimetrias, significando que as não linearidades crescem 
com o empolamento da onda e mantêm-se elevadas durante 
o seu processo de rebentação e propagação sobre a barra, ao 
contrário da altura de onda (e desvios padrão) que sofre uma 
redução imediata e contínua durante este processo.

Os outros parâmetros R, α, r e ø corroboram os resultados 
dos momentos estatísticos e ajudam a compreender a evolução 
da forma das ondas. Um valor de R igual a 0.5 indica que 
oscilação é simétrica em termos da velocidade orbital (|umáx| 
= |umín|). A quase totalidade dos testes da Figura 4 apresenta 
valores de R superiores a 0.5 indicando que a velocidade 
da crista é superior à da cava (|umáx| > |umín|). A evolução 

espacial deste parâmetro é muito similar a μ3,u, evidenciando 
as assimetrias de u. O parâmetro α mostra que à medida 
que nos aproximamos da barra o valor desce abaixo de 0.5, 
representativo do caso de uma onda sinusoidal. Significa que 
a forma da onda se inclina gradualmente para a frente (com a 
face frontal da crista mais inclinada), passando a assimetria da 
aceleração a ter um papel igualmente preponderante. Neste 
caso, observa-se que o comportamento de α é sincrónico 
com o de μ3,a, registando-se os maiores resultados na zona da 
barra. Estas combinações de assimetrias de u e a são bastante 
frequentes em águas pouco profundas como evidenciam os 
dados de campo de Elfrink et al. (2006) e Ruessink et al. 
(2009).

Os valores de r e ø consolidam as observações anteriores. 
O aumento de r na zona da barra e, posteriormente, 
próximo da linha de costa, confirma o agravamento das não 
linearidades nesses locais. Nota-se que os maiores valores de 
r ocorrem para os testes de ondas regulares (Testes A, B e 
C), atingindo 0.87 no caso do teste B. No caso de ondas 
irregulares (Teste D), os valores encontrados são inferiores, 
atingindo 0.60 em x = 37.5 m. Relativamente ao parâmetro 
de forma ø, observa-se que a maioria dos valores situa-se entre 
-π/2 e 0 para x > 32 m, ou seja, dentro da gama de valores 
apresentada na Figura 3. Para as maiores profundidades 
aproximamo-nos de ø ~ -π/2, correspondente a ondas 
apenas com assimetria nas velocidades, mas gradualmente 
os valores reduzem-se até quase ø ~ -π/8 na zona da barra. 
Significa que o movimento orbital transita entre ondas com 
preponderância para cristas acentuadas, mas de curta duração, 
para formas de ondas próximas das de em dente de serra. O 
facto de não se atingir ø = 0 significa que as assimetrias de 
velocidades não desaparecem, passando a associar-se às da 
aceleração. Mais próximo da linha de costa, as formas não 
se enquadram no intervalo -π/2 < ø < 0. Aí formas menos 
usuais têm lugar, pois representam valores de assimetrias 
onde |umín| > |umáx| ou |amín| > |amáx|. Tal como acima referido, 
estes valores atípicos resultam do surgimento das harmónicas 
de ordem superior que, localmente, em particular para as 
ondas monocromáticas, conduzem a formas de ondas que 
apresentam mais do que uma crista ou cava (Figura 5).

Figura 5. Séries temporais das velocidades horizontais registadas a 15 cm do fundo, nos testes A, B e C dos 
ensaios na UPC, em x=24.5 m.
Figure 5. Time series of the horizontal velocities at 15 cm above the bottom in tests A, B, C of UPC experiments, at 
x=24.5 m.
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Na Figura 6 apresenta-se a evolução dos valores médios 
dos mesmos parâmetros para os dados de DUCK94. Como 
os dados reportam a três meses onde as condições de agitação 
variaram ao longo do tempo, acrescentaram-se barras de 
dispersão, assinalando o desvio padrão de cada parâmetro 
analisado. Nota-se que o número de pontos com medições 
neste caso é muito mais reduzido e que, no período em 
estudo, se observou uma migração da barra. Por exemplo, 
a posição da crista da barra variou de, aproximadamente, 
x = 210 m no dia 03-08-1994 para x = 315 m no dia 26-
10-1994. Logo, o perfil de fundo indicado na Figura 6, 
referente a um levantamento efectuado a 01-10-1994, é 
meramente indicativo da posição da zona da barra durante 
o período estudado. Não obstante, os resultados médios e a 
reduzida dispersão dos valores indiciam tendências análogas 
às apontadas para a experiência laboratorial UPC.

Os desvios padrão σu e σa da Figura 6 crescem à medida 
que nos aproximamos da zona da barra como reflexo do 
empolamento das ondas. Evolução semelhante é observada 
para μ3,u cujo máximo é apresentado sobre a crista da barra. 
Nota-se que ao largo (x  ≈  884 m) μ3,u ≈ 0, sugerindo que 
as assimetrias da velocidade são praticamente inexistentes. 
Relativamente ao momento estatístico μ3,a verificam-se valores 
próximos de zero em quase todas as posições de x. Exceptua-
se o registo sobre a barra (x  ≈  220 m) onde as assimetrias da 
aceleração nitidamente são mais pronunciadas como notado 
por Elgar et al. (2001). Os valores de R > 0.5 e de α < 0.5 
sugerem que as formas orbitais possuem combinações de 
assimetrias em velocidades e acelerações. Isso é confirmado 
pelo parâmetro de forma ø cujos valores se encontram sempre 
no intervalo -π/2 < ø < 0. Contudo, ao invés de um aumento 
de ø à medida que nos aproximamos da linha de costa como 
observado em UPC, os valores sugerem o oposto. Denota-se 
com isso que, face à assimetria da aceleração, em DUCK94 
a assimetria da velocidade parece assumir um papel de relevo 
aquando da propagação das ondas para a costa. A observação 
é coerente com a evolução espacial de μ3,u e μ3,a onde a 
generalidade de valores positivos ocorria apenas para μ3,u. 
Adicionalmente o parâmetro r denota que é sobre a região 
da barra que as não linearidades são maiores, atingindo-se o 
valor médio de r ≈ 0.52 na posição x ≈ 220 m.

As não linearidades do escoamento observadas nas duas 
experiências estão inextrincavelmente ligadas ao transporte 
sedimentar (e.g., Silva et al., no prelo) e também à formação/
migração de barras litorais (e.g., Hoefel & Elgar, 2003). Frisa-
se, no entanto, que a utilização destes parâmetros em análises 
morfológicas requer que se efectue uma caracterização mais 
pormenorizada dos mesmos, analisando a sua evolução 
temporal, atendendo às alterações batimétricas. Mormente, 
será interessante investigar se a análise onda a onda efectuada, 
difere ou corrobora a que resulta da análise espectral.

5.  COnClUSõES

Neste artigo faz-se uma descrição detalhada da 
hidrodinâmica do escoamento associado à propagação 
das ondas para um perfil de praia do tipo barra-fossa. Os 
resultados basearam-se em dados provenientes de um 
trabalho experimental efectuado no canal de ondas da 
Universidade Politécnica da Catalunha e de uma campanha 

de campo efectuada numa ilha barreira localizada na 
Carolina do Norte (EUA), denominada por DUCK94. 
Para o efeito, processaram-se os dados de correntómetros 
electromagnéticos próximos do fundo. A análise baseia-se 
em registos de velocidade e aceleração instantâneas, os 
segundos obtidos por diferenciação temporal dos primeiros, 
em pontos localizados ao longo do perfil de praia. Estudou-se 
a evolução espacial de diversos parâmetros representativos da 
magnitude e assimetria das velocidades e acelerações, como 
σu, σa, μ3,u, μ3,a, R, α, r e ø, que reflectem as características não 
lineares do movimento orbital. 

Os resultados das duas experiências são bastante 
concordantes, comprovando-se o aumento de não 
linearidades à medida que as ondas se aproximam da barra. 
Nessa zona verifica-se que as assimetrias de velocidade e de 
aceleração coexistem simultaneamente. Nota-se que apesar 
do cálculo de R, α, r e ø se basear em pontos conspícuos de 
cada onda da série temporal de velocidades, estes parâmetros 
revelam-se muito úteis no que concerne à caracterização das 
assimetrias do escoamento. Observa-se ainda que as não 
linearidades mantêm-se elevadas durante o seu processo de 
rebentação e propagação sobre a barra, ao contrário da altura 
de onda (e desvios padrão) que sofrem uma redução imediata 
e contínua durante este processo.

O conhecimento dessas não linearidades está 
intrinsecamente relacionado com o trânsito sedimentar  
(e.g., Silva et al., no prelo) e, desta forma, este trabalho 
contribui para um maior entendimento da dinâmica 
sedimentar induzida pelas ondas em praias com barra. 
Mormente, estas características estão associadas à migração 
de barras litorais (Houser & Greenwood, 2007), sendo 
relevantes para a calibração de modelos morfológicos de 
zonas costeiras.
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Figura 6. Variação espacial dos valores médios de σu, σa, μ3,u, μ3,a, R, α, r e ø para a experiência DUCK94 
entre Agosto e Outubro de 1994. As barras de erro assinalam o desvio padrão de cada parâmetro.
Figure 6. Cross-shore variations of the average values of σu, σa, μ3,u, μ3,a, R, α, r and ø for DUCK94 experiment 
between August and October of 1994. The error bars signalize the standard deviation obtained of each 
parameter.
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AbstrAct

This paper re-evaluates the late Holocene sea-level reconstructions from Delaware Bay and assesses the possible effect of tidal range 
changes over the last 4000 years. Previous work suggested that the differences found between the northern and southern areas of the 
Delaware Bay (USA) could be explained by isostatic rebound. However, our results derived from tidal modeling suggest that at least 
25% of this difference could be explained by changes in the tidal range due to amplification or attenuation of tidal waves over shallower 
bathymetry. Furthermore, indications of large changes of the tidal range over short distances might suggest that integration of sea-level 
index points from different areas should be performed with caution. New sea-level trend estimates have been calculated at 1.17±0.2 mm 
yr-1 in the southern area, and 1.55±0.2 mm yr-1 in the north.

Keywords: Holocene, sea level, tidal range, estuary, Atlantic Ocean.

Resumo

Neste trabalho reavalia-se a reconstituição da subida do nível médio do mar, em Delaware Bay (EUA), e o possível efeito das variações da 
amplitude das marés ao longo dos últimos 4000 anos. Vários autores consideram que as diferenças registadas entre as zonas norte e sul desta baía, 
podem ser explicadas por um fenómeno de ressalto isostático. No entanto os nossos resultados, obtidos a partir de modelação das marés, sugerem 
que pelo menos 25% desta diferença pode ser explicada por alterações da amplitude das marés, devido à amplificação ou à atenuação das ondas 
de maré contra uma batimetria pouco profunda. Além do mais, as grandes variações da amplitude das marés obtidas, quando estabelecidas em 
distâncias curtas, sugerem que a integração dos marcadores do nível do mar de áreas diferentes deve de ser feita com precaução. As estimativas 
agora obtidas para a subida do nível do mar em Delaware Bay, correspondem a 1,17 ± 0,2 mm ano-1 na zona sul e a 1,55 ± 0,2 mm ano-1 na 
zona norte da baía.

Palavras chave: Holocénico, nível do mar, amplitude das marés, estuário, Oceano Atlântico.
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1.  IntroductIon

The number of studies of sea-level trends over different 
time scales is increasing substantially due to the possible 
impact of this phenomenon in coastal areas and, therefore, 
in recreational, industrial, and military infrastructures. Many 
studies of sea-level trends utilize geological studies that, for 
instance, can be used to compare against current instrumental 
data (e.g.: Engelhart et al., 2009). In this approach, the 
last 4000 years of sea-level trends are subtracted from the 
20th century records since both are equally affected by the 
same vertical land movements (see for instance, Shennan & 
Horton, 2002; Engelhart et al., 2009). This method provides 
an accurate pattern of changes in rates of sea-level rise. By 
subtracting the background, pre-industrial rate of local 
relative sea-level rise from the rate of rise determined for the 
20th century, an estimate of relative sea-level rise acceleration 
can be made that is independent of millennial scale crustal 
movements, for example, isostatic recovery (Gehrels, 2010). 
This approach is usually based on a reevaluation of previously 
published data with large vertical errors (e.g., Engelhart et 
al., 2009) and does not assess possible sea-level oscillations 
within the error limits during that period. Since geological 
sea-level recontructions will be used as a local background 
value to ascertain indrustrial and postindustrial trends, they 
are essential for regional projections that will be used by local 
and regional goberments to develop adaptation strategies to 
the current climatic scenario.

One potential source of error in this approach is the 
possible change in the tidal range (Shennan & Horton, 2002). 
While a precise paleo-bathymetry and fine grid (e.g., <1 km) 
is needed to produce high resolution reconstruction, this is 
not always possible due to the lack of such data; however, it is 
clear that tidal ranges in coastal regions might have changed 
over time as the continental shelf is transgressed (Austin, 
1991; Hinton, 1996) and reconstructions of tidal currents 
might incur additional errors not yet accounted for.

In fact, tidal range variations may occur on Milankovitch 
time-scales as tidal characteristics are modulated by obliquity 
with a 20.9 kyr period, (Pugh, 1987) similar to the 18.6 
yr lunar nodal cycle (McKinnell & Crawford, 2007). 
Changes, then, in the tidal range might be reflected in sea-
level reconstructions for the Holocene as they depend on 
calculations that include the tidal range (e.g., Leorri et al., 
2008). 

At present, several reconstructions of Holocene sequences 
rely on data not corrected for possible tidal effects (e.g., 
Engelhart et al., 2009). These reconstructions are then used 
to infer vertical land movements as differences between local 
trends are assumed to reflect isostatic adjustments (Leorri et 
al., 2006). However, some of these curves present obvious 
inflection in the rate of rise, as in the case of Delaware (Leorri 
et al., 2006), while isostatic adjustment should be steady.

The aim of this paper is to assess the possible influence of 
tidal-range changes on late Holocene sea-level reconstructions 
as they are essential to understand current trends and calibrate 
isostatic models.

2. MAterIAls And Methods

2.1  Field observations

We focused our analysis on Delaware Bay, USA (Figure 
1) as it has been the subject of intense sea-level studies (see 
Leorri et al., 2006 for a review) and two different trends have 
been identified between the southern (below index point 
UTM 380500 N; Delaware Geological Survey website) 
and the northern regions (Leorri et al., 2006; Engelhart et 
al., 2009). We reviewed the database available online at the 
Delaware Geological Survey Radiocarbon Database and 
Leorri et al. (2006) following Shennan & Horton (2002) 
and the results are summarized in Figure 2. All samples were 
re-evaluated in terms of carbon 14 age, δC13/δC12 ratios and 
indicative meaning and discarded if age reversals were found. 
Elevation of sea-level index points was recalculated based on 
tidal frame calculations. In addition, we chose the year 1900 
AD as the origin for trend calculations (see discussion). 

Figure 1. Geographical location of Delaware Bay (USA). Key: 
location 1-Leipsic River area; location 2-Wolfe Glade-Cape 
Henlopen area.
Figura 1. Localização de Delaware Bay (EUA). Legenda: ponto 1 - 
zona do rio Leipsic; ponto 2- zona de Wolfe Glade - Cape Henlopen.

2.2  tidal modeling

To simulate the water levels and currents in Delaware 
Bay in response to sea-level rise over the Holocene, we 
used the Delft3D hydrodynamic model described by Lesser 
et al. (2004). Delft3D uses a finite difference scheme that 
numerically solves the horizontal momentum and continuity 
equations. The equations and model description are provided 
in detail in Lesser et al. (2004). In this paper we include 
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forcing by the astronomical tides at the outer boundary, near 
the shelf break offshore of Delaware Bay. Earth’s rotation was 
accounted for with a spatially variable Coriolis parameter, 
bottom friction was expressed using a roughness coefficient 
equivalent to CD = 2.3 × 10-3 and other default model 
parameter settings were used. Horizontal eddy viscosity was 
set to AH = 1 m2/s, and no vertical turbulence closure schemes 
were necessary in the 2D hydrodynamic simulation. The 
model has been successfully applied to many coastal regions 
for current reconstructions such as a shallow Arctic river 
delta system (Mulligan et al., 2010), the Lunenburg Bay 
in Nova Scotia, Canada (Mulligan et al., 2008) and long-
term (500 years) morphological changes in tidal inlets in the 
Netherlands (Elias & van der Spek, 2006).

Our model approach simulates the tidal hydrodynamics 
for both present day bathymetry and a paleo-oceanographic 
scenario with lower mean sea level to understand the 
response of the different basin geometries in Delaware Bay. 
Bathymetry was obtained from the U.S. National Geophysical 
Data Center coastal relief model (NOAA, 2011) at 3 arc-
second resolution. The digital elevation model includes 
bathymetry integrated from the U.S. National Ocean Service 
Hydrographic Database, the U.S. Geological Survey, the U.S. 
Army Corps of Engineers, and other institutions. The data 
was interpolated onto a spherical structured Delft3D model 
grid with approximately 300 m spatial resolution, covering 
a domain of 183 km in the alongshore direction and 229 

km in the offshore direction. The model was run in 2D 
(depth-averaged) barotropic mode on a spherical structured 
grid with approximately 300 m spatial resolution. The 
open boundary was placed at the shelf break in the Atlantic 
Ocean, and forcing applied using the primary astronomic 
tidal constituent (M2) with 0.5 m amplitude. Lentz et al. 
(2001) analyzed tidal data along the shelf and determined 
that the M2 amplitude at the shelf break off the coast of 
Delaware Bay was 0.45-0.50 m. The model was run for two 
cases: 1) present day mean sea level; and 2) mean sea level 
5 m lower, corresponding to approximately 4000 years ago 
(Figure 3). Based on the current relative sea-level estimates 
for the late Holocene in Delaware Bay (Leorri et al., 2006) 
we estimate a 5 m regional relative sea-level rise since 4000 
years ago. Thus, we invoke a sea-level elevation of -5 m on the 
modern bathymetry to assess tidal changes. The 5 m value is 
calculated from current estimates that range from -3.2 to -7.6 
m at 4000 years ago, with most estimates between -4.8 and 
-6.8 meters (referred to mean tide level, MTL). Considering 
these ranges, 5 meter sea-level rise over the last 4000 years 
is in the lower end of estimates and seems a conservative 
number for this region. The boundary conditions were held 
constant and no changes in bathymetry were applied other 
than a reduction of the water depth. While we are aware of 
shelf and coastal evolution could affect model predictions, 
at present the quality of field data precludes from precisely 
reconstruct those changes.

Figure 2. Plot of sea-level index point points (as described by Shennan and Horton, 2002) from 
Delaware Bay for the past 4000 yr, showing calibrated age against depth relative to present MTL 
(mean tide level, m). Grey rectangles: intercalated peats (error bars are not indicated), open boxes: 
basal peats (the size indicates the error), solid line: polynomial trend line for southern basal peats.
Figura 2. Projecção dos marcadores do nível do mar (segundo Shennan & Horton, 2002) em Delaware 
Bay, ao longo dos últimos 4 000 anos; eixo das abscissas: idades calibradas; eixo das ordenadas: 
profundidade, em metros, relativamente ao nível médio das marés actual – MTL (m); rectângulos a 
cheio: turfas intercalares (sem indicação do erro); rectângulos abertos: turfas basais (a dimensão representa 
o erro); linha a cheio: curva polinomial para as turfas basais da zona sul da baía.

http://www.ngdc.noaa.gov/mgg/bathymetry/hydro.html
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3.  results

3.1  Field observations

In this paper, trends are then adjusted by choosing a 
sea-level elevation of -0.33 m at 1900 as the “origin” (see 
discussion below) and keeping the sea-level elevation of -5 
m fixed at 4000 cal yr BP, yielding a long-term average rate 
of 1.1±0.2 mm yr-1 (n=14) in the southern area, whereas in 
the northern area the rate is 1.7±0.2 mm yr-1 (n=9). The 
inclusion or not of intercalated peats does not affect trend 
calculations in the northern area but it does affect them in 
the southern region. The difference between both trends 

equates to ca. 2 m vertical elevation difference for sea-level 
index points at 4000 years ago.

3.2  tidal modeling

Figure 3 summarizes the modeling results. Present day 
(Figure 3A) M2 tidal amplitudes near the bay mouth are 
approximately 0.75 m and are even higher on the north side 
of the bay and up the river where they reach 1.0 m.

For the paleo-oceanographic case (Figure 3B), the bay is 
much smaller and the river channel is narrower as result of 
the extensive shallow (1-3 m depth) modern tidal flats inside 
Delaware Bay. The effect of lowering the water level by 5 

Figure 3. A: M2 tidal amplitude contours for present MTL (mean tide level, m). The locations 
of core sites 1 and 2 are shown.
B: M2 tidal amplitude contours for a paleo-oceanographic scenario corresponding to 
approximately 4000 yr cal BP when MTL was 5 m lower than present. The location sites 1 and 
2 are shown.
C: Time series of M2 tidal water level elevations at present day MSL (red dashed line) and the 
paleo-oceanographic case with MSL 5 m lower (black continuous line) at a) site 1 (left), and b) 
site 2 (right) (see also Figure 1).
Figura 3. A: M2 representação da amplitude das marés relativamente ao nível médio das marés actual 
- MTL, em metros; pontos 1 e 2: localização das sondagens de sedimentos.
B: M2 representação da amplitude das marés há cerca de 4000 anos cal BP, considerando um cenário 
paleoceanográfico com nível médio das marés – MTL, 5 m abaixo do actual; 1 e 2: localização das 
sondagem de sedimentos.
C: Séries temporais do nível médio das marés M2, relativamente ao nível médio do mar actual - MSL 
(linha vermelha, a tracejado) e do cenário paleo-oceanográfico de há 4000 anos, com o nível médio do 
mar 5 m abaixo do actual (linha negra, a cheio) no ponto 1 (à esquerda – a) e no no 2 (à direita - b); 
eixo das abscissas: tempo em horas; eixo das ordenadas: alturas de água; ver Figura 1.
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m is dramatic as it changes the size and morphology from 
a funnel-shaped coastal bay to an elongate wide river-type 
estuary. This results in a shift of the hydrodynamic behavior, 
with tidal amplification in the smaller and shallower bay. 
This is reflected in the southeast-northwest pattern with an 
initial increase and then a reduction of the amplitude, with 
greater amplitudes in the southern bay and greater phase with 
respect to the boundary forcing (Figure 3C). Time series of 
water level elevations at field sites 1 and 2 are compared in 
Figure 3C. These sites were chosen based on their proximity 
to locations where field data was collected. If we analyze 
site 1 (northern site), differences between current and late 
Holocene model reconstructions as indicated by the residual 
water levels suggest that the elevation of high tide may have 
been ca. 50 cm (ca. 50 %) lower (in relation to MTL) in the 
past when the basin presented a different morphology and 
size. In addition, the elevation of MTL may have been ca. 25 
cm higher. Reconstructions at the southern site (site 2) also 
suggest significant tidal changes. In that site, the elevation of 
high tide may have been ca. 15 cm (ca. 20 %) higher than 
present mean high water (MHW) level. 

4.  dIscussIon

Leorri et al. (2006) observed a very different sea-level 
response between southern Delaware Bay and northern 
Delaware Bay when radiocarbon dates of basal peats were 
examined (n=24; Figure 2). The rate of sea-level rise was 
estimated by these authors at around 0.8±0.64 mm yr-1 
(n=15) in the southern area, whereas in the northern area 
the rate was approximately 1.9±0.30 mm yr-1 (n=9). These 
estimations used only basal peats because peats intercalated 
in the sediment tend to overestimate the sedimentation 
rates due to compaction of the sediment (Figure 2). 
These results are similar to those reported by Engelhart 
et al. (2009) who calculated rates of 1.2±0.2 mm yr-1 for 
southern Delaware Bay and 1.7±0.2 mm yr-1 for northern 
Delaware Bay. Differences might be related to the fact that 
Engelhart et al. (2009) limited the sea-level index points 
from southern Delaware Bay to the last 2000 years and used 
a larger number of points in northern Delaware Bay. For our 
calculations we used the same data set as Leorri et al. (2006) 
but we included in the calculations the 20th century sea-level 
rise as suggested by Gehrels (2010). Sea-level rise in the past 
century has departed significantly from late Holocene trends. 
If the year 1900 was chosen as the “origin”, trends would 
be less steep than the reported relative sea-level rise (see for 
instance Figure 2 in Gehrels, 2010). The National Oceanic 
and Atmospheric Administration (NOAA) reported in their 
website (http://www.co-ops.nos.noaa.gov/sltrends/sltrends.
shtml) that the rate of 20th century mean sea-level rise at 
Lewes, DE (southern Delaware Bay) is 3.2 mm yr-1 (1919-
2006), 3.46 mm yr-1 (1956-2006) at Wilmington, DE 
(northern Delaware Bay), and 2.79 mm yr-1 (1900-2006) 
at Philadelphia, PA (further north and outside the region 
of this study). As indicated above, trends are then adjusted 
by choosing a sea-level elevation of -0.33 m at 1900 as the 
“origin” and keeping the sea-level elevation of -5 m fixed at 
4000 cal yr BP, yielding a long-term average rate of 1.1±0.2 
mm yr-1 (n=14) in the southern area, whereas in the northern 

area the rate is 1.7±0.2 mm yr-1 (n=9). The inclusion or not 
of intercalated peats does not affect trend calculations in 
the northern area but it does affect them in the southern 
region. The difference between both trends equates to ca. 2 
m vertical elevation difference for sea-level index points at 
4000 years ago.

The north-south trend differences were explained as the 
result of vertical land movements in previous works (e.g., 
Leorri et al., 2006; Engelhart et al., 2009). However, and 
although Delaware Bay has been the subject of intense 
sea-level studies, the influences of isostatic rebound have 
not been successfully addressed. Furthermore, Leorri et al. 
(2006) suggested a non-linear trend for the southern area 
(see Figure 2) supported by the distribution pattern derived 
from intercalated peats. When reviewing the literature, 
no isostatic model seems to recognize a similar inflection, 
although there is evidence for growth of the Greenland Ice 
Sheet and small glaciers during the late Holocene (Gehrels, 
2010). 

While the isostatic rebound can partially explain the 
differences in elevation between the two regions and a sea-
level inflection (slow down or fall) as a result of glacier growth 
might also be inferred, the pattern recognized in the southern 
region does not relate only to vertical land movements in 
response to isostatic rebound and a significant global sea-level 
oscillation should be recorded in both sites. Therefore, local 
factors might be contributing to the observed patterns.

For this study, we created a model to identify possible 
changes in the tidal pattern inside Delaware Bay. This model 
is not aimed to precisely reconstruct former tidal ranges but 
is instead designed to understand the possible role of tidal 
range variations in sea-level reconstructions. We, therefore, 
only applied uniform changes of the eustatic type to the 
existing bathymetric model. Nevertheless, future models 
should consider the possible magnitude and extent of other 
bathymetric changes, both to assess the quality of the present 
approximation, and with a view to refining models (Austin, 
1991). However, at present the quality of field data precludes 
this approach.

The 4000 cal yr BP boundary for our model was selected 
based on the late Holocene meltwater contributions and is 
consistent with the methods of Shennan & Horton (2002). 
The contribution of global ice melt to sea-level change 
during the past 2000 years is considered to be 0.1±0.1 mm 
yr-1 (see references in Gehrels, 2010) and we assume here 
that the same conditions have prevailed over the last 4000 
years, following Shennan & Horton (2002) and Gehrels 
(2010). This is in agreement with the eustatic functions in 
GIA models (Peltier, 2002). The overall effect of consider 
some late Holocene ice-equivalent sea-level rise is that the 
crustal motion derived from relative sea-level trends will be 
smaller (see Gehrels, 2010 for a review). In summary, current 
knowledge suggests little or no contribution of meltwater for 
the last 4000 years.

There are numerous examples of numerical models to 
estimate tidal hydrodynamics in coastal regions. Galperin & 
Mellor (1990) developed a circulation model of Delaware 
Bay, and evaluated the performance for a large set of tidal 
constituents, finding amplification up the bay and river 
system. Shaw et al. (2010) used radiocarbon dating of organic 
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layers in salt marsh samples to define the paleobathymetry of 
the Bay of Fundy, and applied a tidal model to understand 
the response of the bay to mean sea-level changes over the 
Holocene. The authors suggest that a sand barrier was rapidly 
broken down 3400 years ago resulting in both catastrophic 
salt marsh flooding and amplification of the tidal range in 
the larger basin. The model used here has been successfully 
applied to many coastal regions. Elias & van der Spek (2006) 
used the model to determine the long-term (500 years) 
morphological changes of tidal inlets, and identified the 
responses of the inlet system in the Netherlands. Mulligan 
et al. (2008) applied the model to Lunenburg Bay, Canada, 
and determined the flushing rates and relative magnitudes 
of currents generated by tides, storm surges, surface waves 
and winds during hurricanes. The model was also used for a 
large, shallow Arctic river delta system (Mulligan et al., 2010) 
to estimate the strength of river, tidal and wind forcing of a 
river plume.

The results for the present day case (Figure 3A) agree in 
general with the tidal response in Delaware Bay determined by 
Galperin & Mellor (1990), suggesting that the performance 
for Delaware Bay is reliable. M2 tidal amplitudes near the 
bay mouth are approximately 0.75 m and on the north side 
they reach 1.0 m.

The paleo-oceanographic case (Figure 3B) reflects a shift 
of the hydrodynamic behavior, with tidal amplification in the 
smaller and shallower bay. This is evident by the increase in 
tidal range in the Southern part of the bay, while the Northern 
part of the bay responded with reduced tidal amplitude, 
a phase shift with respect to the boundary forcing and 
asymmetrical tidal currents with a longer ebb phase (Figure 
3C). Time series of water level elevations at field sites 1 and 2 
are compared in Figure 3C. These sites were chosen based on 
their proximity to locations where field data was collected. If 
we analyze site 1 (northern site), differences between current 
and late Holocene model reconstructions as indicated by 
the residual water levels suggest that the elevation of high 
tide may have been ca. 50 cm (ca. 50 %) lower (in relation 
to MTL) in the past when the basin presented a different 
morphology and size. In addition, the elevation of MTL 
may have been ca. 25 cm higher. Reconstructions at the 
southern site (site 2) also suggest significant tidal changes. 
In that site, the elevation of high tide may have been ca. 15 
cm (ca. 20 %) higher than present mean high water (MHW) 
level. While other factors such as wave action and wind tides 
are also important in coastal areas, transitional ecosystems 
such as salt marshes seem to be strongly controlled by tidal 
flooding (e.g., Leorri et al., 2008). Since these are the tarjeted 

Figure 4. Salt marsh elevation data from Minas Basin in the Bay of Fundy, Canada 
(modified from Shawn et al., 2010) and plot of sea-level index points from southern 
Delaware Bay for the past 4000 yr, showing calibrated age against depth relative to present 
MTL (m). Grey rectangles: intercalated peats (errors are not indicated), open boxes: basal 
peats (the size indicates the error), solid line: polynomial trend line for southern basal 
peats.
Figura 4. Representação da elevação do sapal de Minas Basin, em Bay of Fundy – Canadá 
(adaptado de Shawn et al., 2010) e da projecção dos marcadores do nível do mar na zona sul 
de Delaware Bay, ao longo dos últimos 4000 anos; eixo das abscissas: idades calibradas; eixo das 
ordenadas: profundidade, em metros, relativamente ao nível médio das marés actual – MTL 
(m); rectângulos a cheio: turfas intercalares (sem indicação do erro); rectângulos abertos: turfas 
basais (a dimensão representa o erro); linha a cheio: curva polinomial para as turfas basais da 
zona sul da baía.
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environments for high-resolution sea-level reconstructions, 
even small changes in the tidal range might be significant.

While a direct comparison cannot be made since the two 
systems have completely different tidal energy balance, the 
pattern here obtained resembles that of Minas Basin, Bay of 
Fundy (Figure 4; Shaw et al., 2010). In that case, the pattern 
is related to the rapid break down of a barrier positioned 
at the mouth of the basin, and the rapid tidal extension 
which occurred as result. This no-linnear pattern suggested 
us that tidal-range changes might strongly influence sea-
level reconstructions under certain conditions. In fact, the 
oscillation observed at the East Atlantic by Leorri & Cearreta 
(2009) might be related to the development of sand bars in 
the mouth of the Iberian estuaries that started at ca. 5000-
4000 years BP (Cearreta et al., 2007) and that controlled the 
exchange of waters between the estuary and open ocean and 
therefore the tidal range inside the estuary. Similar signatures 
of tidal-range changes may be seen in the estuaries of 
northeastern North Carolina, where barrier island collapse 
occurred between ca. 5000 and 3500 years ago (Culver et al., 
2007) resulted in the formation of tidalites and a four-fold 
increase in sedimentation likely due to an increase in tidal 
range (Mallinson et al., 2011). Similar oscillations have been 
recorded elsewhere (Milne et al., 2005). 

While sea-level estimates indicate ca. 2 m difference in 
elevation between the north and south Delaware Bay, the 
accumulated changes in tidal range are ca. 1 m, large enough 
to explain a significant part of these differences. In fact, when 
the sea-level index points (SLIP) are calculated (see equation 
below), tidal reconstruction estimates indicate that should 
be ca. 50 cm higher in the northern site and 15 cm lower in 
the southern site 4000 years ago. These errors are relatively 
small compared with the 5 m sea-level change, but they are 
significant if different sites (such this case) are compared 
with each other since changes occurred had opposite sings. 
Based on these calculations new trends can be estimated at 
1.17±0.2 mm yr-1 in the southern area, and 1.55±0.2 mm 
yr-1 in the north, reducing the difference by 25 %.

The inherent vertical error from vertical tidal changes in 
the determination of sea-level is a result of how SLIPs are 
calculated. The vertical position of a SLIP used to reconstruct 
sea-level trends can be calculated relative to mean tidal level as 
Massey et al. (2008): 

SLIP = H – D – I + C + A,

where H is the height of the core top relative to MTL, D is the 
depth of the sample in the core, I is the height of deposition 
of the sample (indicative meaning) relative to MTL as inferred 
from different proxies, C is the core compaction, and A is the 
autocompaction. In the study case, we are interested in the 
indicative meaning, where, for example, a sample that has a 
floral and/or faunal indication of forming within a salt marsh 
environment is assigned an indicative meaning close to mean 
high water. This calculation, then, assumes a known tidal 
reference frame. If the tidal reference frame changes large 
errors in the calculated SLIP would result. Based on current 
calculations, the change of tidal range would explain up to 25 
% of the difference between the northern and southern trends, 
leaving 75 % to isostatic rebound. All this suggests also that 

current sea-level trends in the northern area are much greater, 
and trends in the southern area are smaller than they would be 
if tidal range changes are considered. This finding reflects the 
relevance of tidal processes in reconstructing sea level and the 
need for further research in this area.

In fact, Figure 3 indicates that even greater errors would 
occur if we use tidal reconstructions from inside the bay in 
the southern area. This region presents the highest tidal 
ranges but it is also subjected to greater influence by paleo-
bathymetric changes, and reconstructions by our model might 
also be misleading as we have not invoked any changes to 
bottom elevation that would respond to the channel/estuary 
infilling. In any case, a second inference from this model is 
that spatial variations in tidal changes may have occurred over 
short distances, and clustering of SLIPs should be minimized 
if meaningful results are to be obtained. Future models should 
include tidal changes on the shelf as the sea-level rises. Future 
modelling efforts could include initializing models with 
the paleo-bathymetry derived from geophysical surveys, 
and/or modeling the morphological changes. This would 
potentially capture the effect of the changing tidal currents 
and sedimentary adjustments as sea level rose and flooded 
across the across the landscape, creating a suite of different 
shelf depths and basin geometries. An iterative method may 
be necessary where SLIPs are calculated based on model results 
that, in turn, generate new sea-level trends used to refine the 
tidal models. 

conclusIons

Decelerating rates of eustatic sea-level rise over the late 
Holocene led to other factors becoming more important in 
governing the coastal evolution. These are primarily local 
factors, such as sediment availability, local wave climate 
or tidal changes. From the re-assessment of sea-level index 
points from the Delaware Bay we can observe that local trends 
are significantly affected by tidal range change over the late 
Holocene by at least 0.5 m. Further analysis of a larger set of 
tidal constituents may reveal that the paleo-oceanographic 
tidal amplitudes respond differently, particularly if tidal 
resonance occurs with a particular constituent. Therefore, 
coastal amplification of tides should be accounted for 
when estimating sea-level positions and determining the 
rate of sea level rise. This effect should be considered when 
reconstructing sea-level trends. Furthermore, regional 
estimates might present additional errors as tidal-range 
changes can occur over short (km scale) distances.
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RESUMO

O litoral entre Rio de Janeiro e Cabo Frio é formado por extensas praias associadas a cordões litorâneos arenosos, de orientação leste-
oeste diretamente expostos a tempestades vindas do sul. O aporte de sedimentos continentais é completamente impedido pelo bloqueio 
dos cordões, também chamados de barreiras, cuja presença levou à formação de lagunas para as quais convergem os pequenos cursos de 
água que drenam o flanco oceânico do maciço costeiro.

Não obstante os claros indícios de erosão os resultados obtidos através da comparação de perfis topográficos, ao longo de diferentes 
arcos de praia, indica que, apesar das amplas variações na largura e volume dos perfis de praia, e mesmo retrogradação da escarpa da pós-
praia, a linha de costa, na interseção da face da praia com o nível médio do mar, não apresentou, ao longo das últimas décadas, tendência 
de migração ou modificação do estoque de sedimentos. Um monitoramento mensal, durante catorze anos, do sistema praia-duna frontal, 
na praia da Massambaba, próximo ao Cabo Frio, indicou um recuo da crista da duna frontal durante a ação de tempestades extremas com 
tendência de posterior retorno à sua posição inicial. A formação de um banco na antepraia, após uma das mais severas tempestades, com 
volume superior ao do campo de dunas frontais, indica que tempestades excepcionais produzem erosão, mas podem também recompor o 
estoque de areia a partir de remobilização da espessa cobertura de sedimentos quartzosos, da plataforma continental interna, em direção 
à costa contribuindo para o reequilíbrio do balanço sedimentar.

Palavras-chave: Erosão costeira, eventos extremos, estabilidade costeira, Rio de Janeiro, Brasil.

AbstrAct

The coastline eastward from Rio de Janeiro up to Cape Frio is characterized by long and straight beach barriers frequently backed by lagoons 
and segmented by rocky headlands. No continental sediments are delivered to the continental shelf due to presence of the sandy beach barriers. 
With a generally east-west direction the coastline is directly exposed to storm waves from the south, with the longshore sediment transport tending 
to be in equilibrium.

Episodes of coastal erosion associated to storm events due to the passage of cold fronts from the south induced a general retrogradation of 
the backshore scarp as also widespread wave overwash. Urbanization of the coast is discontinuous and occur in clusters with the constructions 
frequently build in the immediate proximity of the beach. After a severe storm in May 1991 houses as also part of the pavement of the coastal 
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1.  INTRODUÇÃO

A orla costeira entre o Rio de Janeiro e Arraial do Cabo, no 
cabo Frio, apresenta uma orientação aproximadamente leste-
oeste, reflexo de idêntica disposição das curvas batimétricas 
e peculiar, quando comparado à orientação geralmente 
nordeste-sudoeste da linha de costa do Sudeste brasileiro 
(Figura 1). Tendo o cabo Frio como ponto de apoio mais 
afastado do maciço montanhoso costeiro as planícies vão 
gradativamente se alargando em direção ao referido cabo ao 
mesmo tempo em que a combinação de redução do efeito 
orográfico sobre a precipitação e aumento da exposição 
ao vento nordeste provoca uma gradativa redução das 

precipitações, aumento do déficit hídrico, chegando, no 
extremo leste, à semiaridez, e intensificação do fenômeno 
da ressurgência de águas frias e consequente redução da 
temperatura do ar, razão da denominação de cabo Frio.

As praias, associadas a cordões litorâneos ou barreiras 
arenosas, confinadas entre promontórios rochosos, 
inicialmente pouco espaçados na extremidade ocidental devido 
à proximidade do maciço costeiro, vão se transformando, 
em direção a leste, em longos arcos diretamente expostos 
às ondas de tempestade associadas à entrada de frentes frias 
vindas do sul.

A distribuição de sedimentos, predominantemente 
quartzosos, tende a um gradual decréscimo de tamanho a 

road were destroyed. Subsequent storms also affected the coast but with less damage to proprieties.
Considering the general vulnerability of the coast due to storm wave attack and associated risk to the urbanized areas, a question is posed 

about the stability of the shoreline considering the evidences of erosion as either a general trend of a backward shift of the coastline or only a 
response to extreme events with subsequent recovery of the shoreline position.

In an attempt to answer these questions topographic profiles were measured along different compartments of the coast for comparison with 
previous surveys dated back to the second half of the last century as also a continuous monthly survey carried out during fourteen years, from 1996 
to 2010, encompassing a wide range of weather conditions. The results indicated that, in spite of the wide variation in width and volume of the 
beach profiles, no evidence of retrogradation of the shoreline during the last three to four decades was found. A backward shift of the foredune crest 
after storm events with a subsequent trend to return to the previous position was found on the beach-foredune system near Cape Frio indicating 
the occurrence of a dynamic equilibrium between the most frequent northeast offshore wind and the less frequent onshore wind associated to 
wave overwash. The development of an offshore bar, after one of the most extreme storm events, with a greater volume of sand as the one of the 
foredunes, suggests that the erosion caused by storm surges may be locally compensated by the transfer of sands from the innershelf toward the coast 
with the consequent increase of the foreshore sediment stock. This may explain why the whole coastal stretch of the south coast of Rio de Janeiro 
state remains relatively stable in spite of the absolute absence of continental sediment input. This may also be a factor to be considered as a partial 
compensation for a sea level rise when associated to an increase in frequency and intensity of storm events.

Keywords: Coastal erosion, extreme events, coastal stability, Rio de Janeiro, Brazil.

Figura. 1 Área de estudo com a localização dos perfis topográficos. (Imagem Landsat 2007).
Figure 1. Study area with location of the topographic profiles. (Image Lansat 2007).
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partir da praia de Itaipuaçu, aonde as areias chegam a ser 
muito grossas, passando para areias médias até se tornarem 
muito finas à media que se aproximam do cabo Frio (Muehe, 
1979). Isto por sua vez, associado à baixa precipitação e 
forte vento de nordeste, favorece a formação de campos 
de dunas. Esta distribuição granulométrica se reflete nos 
estágios morfodinâmicos das praias que de refletivo passam 
para intermediários com o estágio intermediário de banco 
e calha longitudinal a bancos transversais nos segmentos 
de sedimentos mais finos da metade leste da praia da 
Massambaba.

O transporte longitudinal, inicialmente interpretado como 
sendo predominantemente de oeste para leste e responsável 
por uma suposta evolução das barreiras arenosas na forma de 
pontais com o consequente fechamento gradual de enseadas 
pré-existentes (Lamego, 1940; 1945), foi posteriormente 
considerado como sendo de equilíbrio (Silvester, 1968) sendo a 
formação das barreiras arenosas resultado de uma retrogradação 
em consonância com a elevação do nível do mar (Coe Neto, 
1984; Muehe & Corrêa, 1989; Turcq, 1999). A diminuição do 
diâmetro granulométrico, que poderia ser interpretado como 
indicação de transporte longitudinal residual, é resultado da 
distribuição granulométrica na plataforma continental interna 
e não decorrente de um processo de transporte seletivo devido 
à obliquidade de incidência de ondas (Muehe & Corrêa, 
1989). Este transporte tende a um equilíbrio entre a direção 
para leste, induzido pelas ondas de tempestade e para oeste 
associado às de bom tempo, mais frequentes.

O aporte de sedimentos continentais é impedido pela 
presença dos cordões litorâneos em cuja retaguarda se 
desenvolveu um conjunto de lagunas para as quais convergem 
os pequenos cursos de água que drenam o flanco oceânico 
do maciço costeiro. Assim sendo, o balanço sedimentar 
tem, na plataforma continental, a única fonte potencial de 
incorporação de sedimentos.

A ocupação da orla vem se fazendo com diferentes graus 
de intensidade, em geral sem obedecer a uma distância segura 
em relação à praia. Isto tem provocado perda de bens materiais 
durante tempestades extremas, um risco que aumenta 
potencialmente em vista das mudanças climáticas previstas 
para as próximas décadas. A ampla exposição deste litoral às 
ondas de tempestade do quadrante sul associadas à penetração 
de frentes frias, torna o mesmo especialmente vulnerável a 
eventos extremos. Um destes eventos, de maior intensidade, 
com ondas altas, de até 4 m e períodos de 11 s, fortes ventos 
e maré de sizígia, com empilhamento da água de até 1 m 
acima da altura da premar prevista, ocorreu em maio de 2001 
e deixou vestígios de sua passagem ao longo de toda a orla 
costeira, com recuo da escapa da pós-praia da ordem de pouco 
mais de 1 dam (Muehe et al., 2001). Tais recuos, juntamente 
com os danos materiais envolvidos, geraram interpretações 
divergentes sobre se esses sinais representam um processo de 
recuo da linha de costa (Silva et al., 2008a; Lins-de-Barros, 
2005) ou apenas uma resposta dinâmica da praia (Silva et al., 
2008b). Assim sendo, o presente trabalho tem como objetivo 
avaliar se os processos erosivos identificados representam uma 
tendência de retrogradação da linha de costa ou apenas uma 
resposta a eventos extremos. Para este fim foram utilizados 
dados de levantamentos que remontam às décadas de 70 e 80 
(Muehe, 1979; Muehe & Ignarra, 1984; 1987) e mais recentes 
ainda não publicados.

2.  METODOLOGIA

Os trabalhos de campo consistiram no levantamento de 
perfis topo-batimétricos empregando técnicas de nivelamento 
topográfico convencional por meio de nível topográfico ou 
teodolito. Os perfis foram levados até o refluxo da onda 
e ajustados ao nível médio do mar a partir da previsão 
maregráfica mais próxima segundo método proposto por 
Bigarella et al. (1961) e adaptado por Muehe et al. (2003). 
A cota assim determinada no primeiro levantamento de cada 
perfil passou a ser adotada para todos os perfis subsequentes 
de uma mesma posição. Quando da extensão do perfil de 
praia para a zona submarina, o nivelamento foi estendido 
para a zona submarina até onde era possível levar a mira 
topográfica sendo a continuidade do perfil feita por meio 
de ecobatimetria empregando embarcação de pequeno porte 
conforme metodologia proposta por Muehe (2004a; 2006).

Como os levantamentos mais antigos não dispunham das 
facilidades e precisão de posicionamento por satélite, agora 
disponíveis, foi necessário recorrer às anotações das cadernetas 
de campo para a identificação do posicionamento de cada 
perfil definido em função do alinhamento de ruas existentes 
e que desde o primeiro levantamento serviram de referencial 
para a localização dos perfis. Para o monitoramento mensal, 
realizado na praia da Massambaba, em área de dunas sem 
referencial, foi estabelecida uma malha ortogonal de piquetes, 
o que permitiu uma análise muito precisa da mobilidade 
topográfica da praia e do campo de dunas frontais.

3.  RESULTADOS

3.1  Praia de Piratininga

Fazendo parte da área urbanizada de Niterói e 
pertencente à região metropolitana do Rio de Janeiro, este 
segmento costeiro apresentou, na década de 1980, a seguinte 
classificação de risco (Figura 2): 

Eventos posteriores ao citado mapeamento confirmaram 
a classificação, limitando-se os eventos erosivos apenas à 
praia de Piratininga que, em várias ocasiões de tempestades 
extremas, sofreu a destruição de um muro de proteção, 
construído dentro do perfil dinâmico da praia (Figura 3). 
A comparação de perfis de praia levantados antes e após a 
construção do muro mostrou que a mesma manteve seu perfil 
original sem mudança de posição (Lima & Vilas, 2002), a 
não ser a variabilidade morfodinâmica típica de uma praia 
de estágio intermediário. 

3.2  Praias de Itaipuaçu e Barra de Maricá

3.2.1  Praia de Itaipuaçu

Ancorado entre dois promontórios rochosos e segmentado 
por um arco de praia cuspidado, este segmento costeiro 
apresentou, na década de 1980, a seguinte classificação de 
risco (Figura 4).

Na praia de Itaipuaçu, a urbanização se expandiu 
principalmente sobre a barreira arenosa mais interiorizada, 
enquanto a barreira frontal, que apresenta claros sinais de 
transposição por ondas e destruição da estrada de barro 
construída em seu topo, apresenta uma ocupação ainda 
incipiente e espacialmente descontínua (Figura 5).

Apesar dos nítidos sinais de instabilidade geomorfológica 
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Figura 3. Praia de Piratininga. Destruição de muro após ressaca de 2001. À direita superposição de perfis antes e após a construção do 
muro, mostrando a manutenção da largura da praia. (Foto D. Muehe. Perfis de 2002 levantados por Lima & Vilas, 2002).
Figure 3. Piratininga beach. Destruction of the seawall by the 2001 storm. At the right side beach profiles before and after the storm. (Photo D. 
Muehe. Profiles measured in 2002 by Lima & Vilas, 2002).

Figura 2. Classificação da vulnerabilidade da linha de costa das 
praias de Piratininga, Itaipu e Itacoatiara segundo Muehe & Corrêa 
(1989). Ver localização na Figura 1.
Figure 2. Vulnerability classification of the coastline of the Piratininga, 
Itaipu and Itacoatiara beaches, of the Metropolitan Region of Rio de 
Janeiro according Muehe & Corrêa (1989). See location in Figure 1.

há controvérsias se esses sinais representam um processo 
de recuo da linha de costa (Silva et al., 2008a; Lins-de-
Barros, 2005) ou apenas uma resposta dinâmica, conforme 
ressaltado por Silva et al. (2008b) para o setor oeste da praia 
de Itaipuaçu, caracterizada por retrogradação, da ordem de 
13 m, transposição da barreira por ondas (overwash) e ampla 
variabilidade do perfil praial. O capeamento de barro da 
estrada construída sobre a barreira arenosa se apresenta em 
grande parte destruído por ação de transposição das ondas, 
dando lugar ao substrato de areia grossa original, impedindo 
o trânsito de automóveis. Este processo, entretanto já era 

ativo antes da construção da estrada como pode ser observado 
na Figura 6 da década de 1940.

A comparação entre perfis topográficos transversais à 
praia entre 1983 e 2010 não indicou um recuo da linha de 
costa (Figura 7), confirmando a interpretação de Silva et 
al. (2008b) a partir da comparação de perfis levantados na 
década de 1970 com perfis monitorados durante oito anos, 
entre 1999 e 2006 e que se estenderam a todo o arco praial. 

Não obstante a evidente vulnerabilidade, caracterizada por 
depósitos de leques de transposição tipicamente associados 
a processos de retrogradação, os mesmos também podem 
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Figura 5. Segmento da praia de Itaipuaçu mostrando a baixa ocupação da barreia arenosa 
frontal, entre a praia e o canal, e a ocupação mais densa da barreira interiorizada, formada 
durante a penúltima transgressão marinha, quando o nível do mar esteve cerca de 6 a 10 m 
mais elevado que o nível atual (Suguio et al., 2005). Imagem fonte IBGE.
Figure 5. A segment of the Itaipuaçu beach showing the low occupation of the Holocene beach 
barrier and the more dense occupation of the older, Peistocene, barrier, formed at a sea level about 
6 to 10 m higher than the Present one (Source Suguio et al., 2005). Image source IBGE.

Figura 4. Classificação da vulnerabilidade da linha de costa entre a Praia de Itaipuaçu ao promontório da Ponta Negra segundo Muehe 
& Corrêa (1989). Ver localização na Figura 1.
Figure 4. Vulnerability classification of the coastline from Itaipuaçu beach to Ponta Negra promontory according to Muehe & Corrêa (1989). 
See location in Figure 1.

ocorrer em cordões litorâneos estáveis, com altura capaz de 
ser ultrapassada por ondas de tempestade, quando constitui 
processo importante na manutenção dos ecossistemas que se 
desenvolvem a retaguarda de barreiras arenosas (Donnelly et 
al., 2006; Nordstrom, 2010).

3.2.2  Praia da barra de Maricá

Entre a Ponta Negra e a Barra de Maricá a erosão foi 
intensa após a passagem, em maio de 2001, de uma 
tempestade excepcionalmente forte, resultando em perda 
parcial a total de residências devido à construção das mesmas 
muito próximas ao limite da barreira arenosa com a praia 
(Figure 8). Após a tempestade os moradores cujas casas ainda 
continuavam sob risco passaram a implantar, na praia, um 
conjunto de defesas, de eficácia duvidosa, que variavam 

desde a construção de um simples muro, defronte à casa, 
até o enterramento de estruturas de suporte como manilhas, 
estacas e outras supostas defesas. Os prejuízos foram avaliados 
como sendo da ordem de 200.000 reais/km, sendo que ¾ 
representando perda total e o resto gastos com reconstrução, 
somando-se a isto ainda a subsequente desvalorização 
temporária dos imóveis (Lins-de-Barros, 2005). 

A recuperação da praia após a tempestade parece ter sido 
total, não havendo indicação de uma tendência de recuo da 
linha de costa ao comparar perfis topográficos transversais 
em quase quatro décadas de estudo (Figura 9).

Ao longo de toda essa orla a frente de urbanização se 
inicia quase que em contato com a praia encontrando-se sob 
risco de erosão, tanto em função de eventos extremos quanto 
em função do ajustamento da costa a uma elevação do nível 
do mar.
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Figura 6. Foto de Itaipuaçu do final da década de 1940, mostrando a ocorrência de leques 
de transposição. (Fonte acervo da COMINAT S.A Empreendimentos e Consultoria).
Figure 6. Photo of Itaipuaçu beach at the end of the 1940’s, showing the occurrence of overwash 
fans. (Source COMINAT S.A Empreendimentos e Consultoria).

Figura 7. Comparação entre perfis topográficos da praia de Itaipuaçu. (Fonte imagem 
Google Earth).
Figure 7. Comparison between topographic profiles of Itaipuaçu beach. (Image source Google Earth).
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Figura 8. Barra de Maricá, logo após a tempestade de maio de 
2001, mostrando a proximidade das casas à praia resultado do 
não estabelecimento de uma faixa de amortecimento. (Foto D. 
Muehe).
Figure 8. Barra de Maricá after the storm of May 2001 showing the 
proximity of the constructions to the beach, a result of the absence of 
a setback zone.

Figura 9. À esquerda superposição de perfis transversais à barreira arenosa levantados em 1973; 2004 e 2010, indicando a 
recuperação após a tempestade de maio de 2001 e à direita, foto de outubro de 2010, mostrando a recuperação da berma de 
tempestade (vegetada) e da praia. (Foto D. Muehe).
Figure 9. At the left topographic cross profiles of the beach barrier measured in 1973; 2004 and 2010, indicating the recovery of the storm event 
of 2001. At the right a picture taken in October 2010 showing the recovery of the storm berm (vegetated) and beach. (Photo D. Muehe).

3.2.3  Praia da Massambaba

A praia da Massambaba se estende por 44 km defronte à 
laguna de Araruama (Figura 10). Composta por areia média 
a oeste, esta vai passando para areia fina a muito fina em 
direção a leste, o que controla o estado morfodinâmico, que 
de refletivo passa a intermediário com tendência a dissipativo, 
e o desenvolvimento de dunas frontais. Com exceção de 
algumas manchas urbanas na orla oceânica, grande parte da 
qual constitui área de proteção ambiental, a urbanização está 
praticamente concentrada na orla lagunar.

O monitoramento topográfico foi realizado no segmento 
classificado como de maior vulnerabilidade caracterizado por 
sinais de transposição das ondas que provocam a segmentação 
do campo de dunas frontais e o desenvolvimento de leques 
de transposição (Figura 11).

Os perfis topográficos do campo de dunas frontais se 

estenderam da base do flanco oceânico das dunas em direção 
ao flanco reverso. Já os perfis de praia se iniciaram na base 
do flanco oceânico da duna frontal na posição do primeiro 
levantamento mantendo esta posição materializada por 
meio de piquetes como referencial fixo. Os levantamentos 
se iniciaram em 1996, em regime mensal e se estenderam 
até o final de 2010, perfazendo 169 meses de observação  
(Figura 12).

Para identificar melhor os diferentes conjuntos de 
perfis da Figura 12 foi representada, na Figura 13, apenas a 
configuração do perfil do final de cada ano de levantamento. 
Observa-se que no início do monitoramento (1996) a crista 
da duna estava mais próxima do limite com a berma da praia 
(posição zero), sofreu um significativo rebaixamento no ano 
seguinte, se restabeleceu numa posição mais interiorizada, 
após a tempestade de maio de 2001, voltando posteriormente 
a gradativamente se deslocar em direção à posição inicial. 
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Figura 10. Classificação da vulnerabilidade da linha de costada praia da Massambaba segundo Muehe & Corrêa (1989). Ver localização 
na Figura 1.
Figure 10. Vulnerability classification of Massambaba beach according Muehe & Corrêa (1989). See location in Figure 1.

Figura 11. Campo de dunas frontais no segmento oriental da 
praia da Massambaba. No fundo a cidade de Arraial do Cabo e o 
promontório rochoso do Cabo Frio (Foto D. Muehe).
Figure 11. Foredunes of the eastern sector of Massambaba beach with 
the town of Arraial do Cabo and the rocky promontory of Cape Frio at 
the distal end (Photo D. Muehe).

Figura 12. Superposição dos perfis topográficos levantados no 
campo de dunas frontais, indicando a ocorrência de conjuntos de 
configuração diferenciada e deslocamento da posição da crista da 
duna frontal.
Figure 12. Overlaying of topographic profiles of the foredunes 
showing the occurrence of distinct sets of profile configurations and a 
displacement of the dune crest.

Figura 13. Configuração do perfil transversal ao campo de dunas 
frontal ao final de cada ano de observação.
Figure 13. Transversal foredune profile configuration at the end of 
each year of observation.

Esta posição da crista é importante na medida em que a base 
do flanco oceânico da duna, em fotos ou imagens aéreas, é 
frequentemente interpretada como posição da linha de costa 
e, no caso de deslocamento para o interior, como erosão ou 
mesmo retrogradação da orla.

O efeito de tempestades na mobilização da duna 
frontal é representado na Figura 14 na qual as tempestades 
significativas, registradas na imprensa e no prognóstico de 
ondas do projeto ATLASUL, (http://www.lamma.ufrj.br/
spo/atlasul/index.html), estão assinaladas e, em destaque, as 
de maior expressão.

Apesar da observada tendência de retorno da crista da 
duna à posição de antes da tempestade, este retorno não foi 
completo, o que justifica interpretar este recuo como uma 
tendência de retrogradação da linha de costa. Porém, ao 
considerar a linha de costa como sendo a linha de interseção 
do nível médio do mar com a face da praia, esta interpretação 
não se sustenta. Conforme mostra a Figura 15, tanto a 
largura da praia quanto o volume de areia ao longo de um 
perfil transversal, não apresentou tendência de diminuição, 
apesar das amplas variações típicas de uma praia de estágio 
morfodinâmico intermediário. 

http://www.lamma.ufrj.br/spo/atlasul/index.html
http://www.lamma.ufrj.br/spo/atlasul/index.html
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Figura 14. Recuo da crista da duna frontal em resposta à ação de 
tempestades e posterior tendência de retorno à posição original 
(em vermelho as tempestades mais significativas). 
Figure 14. Retreat of the foredune crest in response to storm events 
with subsequent trend to return to the previous position (in red the 
most intense storm events).

Figura 15. Variabilidade do volume e largura da praia ao longo de catorze anos de observações mensais 
consecutivas.
Figure 15. Variability of the sediment volume and beach width measured once each month during fourteen 
years.

4.  BALANÇO DE SEDIMENTOS

Numa orla costeira em que o aporte de sedimentos 
continentais é completamente barrado pelos cordões litorâneos 
o que resulta no elevado grau de polimento das areias da 
praia e antepraia, surpreende a estabilidade apresentada pela 
linha de costa. Uma possível resposta reside na mobilização 
de sedimentos da plataforma continental interna por efeito 
de tempestades extremas, como verificado na ressaca de maio 
de 2001. A tempestade que atingiu o litoral do sul e sudeste 
do país, gerada por um ciclone extratropical, com ondas de 
4 m e maiores teve seu efeito ampliado pela combinação de 
uma maré de sizígia e do empilhamento de água por ação dos 
fortes ventos. Este empilhamento chegando a uma elevação 
da ordem de 1 m acima da altura prevista para a preamar, 
conforme registro na estação maregráfica do Centro de 
Hidrografia da Marinha instalado na Ilha Fiscal na Baía da 
Guanabara. A praia e a fachada frontal do campo de dunas 
foram totalmente erodidas, sendo parte dos sedimentos 
depositada no flanco reverso do campo de dunas através do 
mecanismo de transposição (overwash) e transporte eólico e 
parte transportada para a zona submarina (Figura 16).

Não obstante os efeitos em termos de prejuízos materiais 
decorrentes da erosão da praia, o que chama a atenção na 
comparação dos efeitos morfológicos, é o impressionante 
volume de sedimentos mobilizados e depositados na 
antepraia, principalmente na construção do banco localizado 
a cerca de 300 m da praia e com altura de 1,5 m e largura 
de 250 m. Considerando o ganho e perda de sedimentos ao 
longo do perfil verifica-se que a contribuição da praia (6%) e 
da antepraia superior [zona de surfe até 5 m de profundidade 
(27%)] totalizam apenas 33% vindo os restantes 67% da 
antepraia média e inferior e mesmo da plataforma continental 
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Figura 16. Comparação de perfis levantados antes e após as tempestades de maio 
de 2001.
Figure 16. Comparison of beach-shoreface cross profiles before and after the storm of 
Mai 2001.

interna além de possíveis contribuições por transporte 
paralelo à praia. Este volume, assumindo a continuidade do 
banco defronte à área de estudo, com uma extensão de 110 m, 
foi 140 vezes maior que os 10m de recuo do campo de dunas 
frontais e 30 vezes superior ao volume do próprio campo de 
dunas. A construção de uma feição dessa magnitude implica 
em processos de transporte submarinos significativamente 
mais expressivos do que as respostas morfodinâmicas da praia 
e antepraia superior e são condições extremas as propulsoras 
de modificações morfológicas que tanto podem provocar 
erosão como também contribuir para a manutenção do 
equilíbrio sedimentar do sistema.

5.  CONSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com os dados levantados, os processos 
erosivos ocorridos na orla costeira, indicam ser o resultado 
de eventos extremos e não o efeito de uma retrogradação 
continuada da linha de costa. Esta conclusão não elimina 
o risco às construções localizadas muito próximas da praia. 
Nesse sentido é adequado considerar como linha de costa os 
contatos morfológicos identificáveis no campo e em imagens, 
como por exemplo, a escarpa da pós-praia em contato com 
a retroterra ou a base da duna frontal, como referência para 
o estabelecimento da largura de faixas de não edificação, 
conforme proposto por Muehe (2001; 2004b).
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RESUMO

Investigações sobre processos morfodinâmicos foram realizadas em praias da costa setentrional da Ilha de Fernando de Noronha, 
visando-se averiguar variações nos perfis praiais ao longo do tempo, distinguindo-se os setores mais vulneráveis aos agentes que promovem 
mobilidades praiais. A análise qualitativa destes perfis, no período de agosto de 2000 a abril de 2001, mostra claramente uma tendência 
erosiva com perda significativa de material sedimentar na maioria de suas praias. As praias apresentaram diferentes coeficientes de variação 
do volume sedimentar, sendo suas possíveis causas atribuídas às particularidades geomorfológicas desses diferentes setores, as quais 
promovem menor atuação dos agentes hidrodinâmicos locais. Os envelopes praiais são bioclásticos, com granulometria areia fina a média 
com seleção moderada a boa, e predominância de assimetria muito negativa. Nestes envelopes estudados a variabilidade morfológica 
mostrou-se eventualmente acentuada, porém, guardando significativa semelhança na forma de suas curvas granulométricas. Os resultados 
indicam uma possível transferência de material detrítico praial de NE para SE sendo, neste sentido, factível uma irreversível perda parcial 
deste material por dispersão na plataforma.

Palavras chaves: Perfil praial; Dinâmica sedimentar; Mobilidade praial. 

ABSTRACT

Investigation of morphodynamic processes were carried out on beaches along the northern coast of the island of Fernando de Noronha, 
aiming to investigate variations in local beach profile over the time, distinguishing the most vulnerable sectors to agents that promote mobility. 
Qualitative analysis of these profiles, from August 2000 to April 2001 shows a clear erosive tendency, with significant loss of sediments, except 
on the Sancho beach and one of the beach profiles of Cacimba do Padre beach. The beaches of Cacimba do Padre and Conceição had higher 
coefficients of variation of sediment volume than those of Beaches Boldró and Sancho, and the possible causes are attributed to the particular 
geomorphology of these sectors, where the hydrodynamic action seems to be lower than in the other sectors. The sediments are predominantly 
composed by bioclastic, with fine to medium sand size, moderate to good sorting, and the predominance of strongly coarse skewness. These beach 
profiles showed sharp morphological variability, however, it is remarkable the significant similarity in the shape of their size distribution curves. 
The results indicate a possible transfer of detrital material praial from NE to SE and in this sense, it is noteworthy the fact of an irreversible 
partial loss of this sediment by dispersion on the platform.

Keywords : Beach profile; Morphodynamic; Beach mobility index.
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1.  INTRODUÇÃO

Uma das características marcantes observadas nas praias, 
em todo mundo, é que estas são variáveis ao longo do 
tempo (perfil praial), observando-se modificações em suas 
configurações, perfis e plantas. Estas contínuas mudanças 
(variações) de formas denominam-se “variabilidade praial” 
(variações de curto prazo).

A origem da variabilidade de uma determinada praia está 
associada à sua própria gênese e sua configuração surge como 
resultado da interação da dinâmica atuante (ondas, correntes 
e marés), dos contornos existentes (costa e batimetria da 
plataforma continental interna), da presença de recifes 
(arenito, algálico e corais) e da disponibilidade de material 
sedimentar (areia) no sistema (Wright & Short, 1984). 
Teoricamente, uma praia com uma definida granulometria, 
quando submetida a uma influência dinâmica atuante e 
constante, desenvolve uma configuração (planta e perfil) 
estável no tempo que, quando alcançada, denomina-se perfil 
de equilíbrio (Dean, 1977).

Perfis morfodinâmicos (nivelamento topográfico) 
objetivam definir a morfologia do perfil praial, verificando-
se a resposta deste ambiente à dinâmica das ondas, e 
conhecimentos detalhados sobre os fatores que controlam 
o gradiente do perfil praial, ou seja: ondas (energia e tipo 
de arrebentação), sedimentos praiais e interação onda-
sedimento (transporte sedimentar), além de definir o balanço 
sedimentar da praia. A partir destes parâmetros é possível 
caracterizar e prever o comportamento de uma praia (Dean, 
1973; Hsu & Wang, 1997), ferramenta primordial que 
fornece subsídios importantes para solucionar ou minimizar 
os problemas comumente nela instalados.

A zona costeira da ilha de Fernando de Noronha é 
essencialmente constituída por franjas de abrasão marinha, 
formando falésias ou estreitas praias de seixos e calhaus 
retrabalhados, com precária acessibilidade. Contudo, cerca 
de um terço desse litoral é orlado por praias arenosas, de 
natureza essencialmente bioclástica. A costa meridional do 
arquipélago é varrida por ventos SE, e é marcada por falésias 
e praias, sobretudo em leitos de cascalho.

Na costa setentrional se concentram as praias de leito 
arenoso, inclusive aquelas de maior frequência turística. 
Algumas destas praias sofrem sazonalmente denudação 
de suas areias, a ponto de expor seus substratos rochosos. 
A aparente reposição que se verifica subsequentemente 
não assegura que haja um equilíbrio de massa. Ao 
contrário, perpassa fortemente uma preocupação quanto às 
consequências deste mecanismo natural, considerando-se 
que as praias arenosas são um dos cartões postais de maior 
importância para o turismo. Tais processos são influenciados 
principalmente pelo regime insular das ondas, regido por 
variações sazonais, as quais diferem significativamente entre 
si. Conseqüentemente a praia desenvolve perfis sazonais de 
acumulação e erosão, denominados de perfil de temporal e 
de calmaria, respectivamente.

Como agravante, a inexistência de alternativa para 
provimento de areias de construção civil (quartzosas), senão 
através de onerosa importação desde o continente, tem 
suscitado a retirada clandestina de areias litorâneas pela 
população local. As autoridades locais, tanto a Administração 

do Distrito, quanto o IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente), reuniram-se para coibir essa prática. Entretanto, 
uma forte pressão popular persiste no sentido da manutenção 
dessa extração, potencialmente perigosa para o equilíbrio 
das praias enquanto depósito sedimentar. Assim, o objetivo 
desse trabalho foi o de averiguar a atuação dos processos 
oceanográficos nas praias insulares da Ilha de Fernando de 
Noronha.

2.  CARACTERIZAÇÂO DA ÁREA DE ESTUDO

O Arquipélago de Fernando de Noronha (Figura 1) situa-
se a sul da linha do Equador, tendo como coordenadas 3º54’S 
de latitude e 32º 25’W de longitude, e distando 545 km 
de Recife, capital do Estado de Pernambuco. É constituído 
por 21 ilhas, rochedos e ilhotas, com um total aproximado 
de 26 km2, tendo a ilha principal uma extensão de 17 km2. 
Apresenta-se sob clima tropical quente oceânico com duas 
estações bem marcadas, uma com maior intensidade de 
chuvas e outra com estiagem.    A média pluviométrica anual 
é de 1.300 mm, com maiores precipitações entre março-
maio e estiagem entre agosto-janeiro (Fávaro et al., 2006). A 
temperatura média anual é de 25,4° C. O regime dominante 
dos ventos é de sentido SE-NW, com velocidade média 6,6 
m/seg., exibindo maior intensidade entre julho e agosto. A 
umidade relativa do ar é relativamente constante, com média 
anual de 81%. A Insolação média máxima ocorre no mês de 
novembro (312,5 h) e a mínima em abril (216,8 h).

A variação climática é tipicamente sazonal, com períodos 
de verão e inverno bem individualizados. No verão, 
predominam ventos moderados associados a correntes 
provenientes de sudeste, com ondas medidas nas praias de 
Conceição, Boldró e Bode, de Ht médio de 1,13 m, período 
médio (Tm) de 13.3 s, originando ambientes de baixa energia. 
No verão (janeiro/fevereiro e março) incidem correntes de 
NNE e, na parte setentrional da ilha principal, a constatação 
de ondas com amplitudes de até 5 metros, ocasionando 
ambientes de alta energia.

2.1  Geologia da Área

O Arquipélago de Fernando de Noronha é hoje a parte 
emersa do que resta de um edifício vulcânico oceânico, 
extinto, com cerca de 60 km de diâmetro na base, alongado 
no sentido NE-SW, que se desenvolve desde o assoalho 
marinho a profundidades de 4000 m (Almeida, 1955; 
Rocha, 1995). O arquipélago é constituído por um substrato 
de rochas piroclásticas depositadas em ambientes sub-aéreos, 
atravessadas por grande variedade de eruptivas alcalinas que, 
após hiato, foram recobertas por derrames de lavas basálticas 
alcalinas. Em algumas áreas ocorrem depósitos litorâneos 
sedimentares, eólicos e marinhos, posteriores aos processos 
vulcânicos (Almeida, 1955).

As rochas vulcânicas foram agrupadas em três formações 
(Almeida, 1955):       1) Formação Remédios - rochas 
eruptivas intrusivas em produtos piroclásticos, constituindo 
as maiores elevações da área central da ilha e o planalto do qual 
se erguem; 2) Formação Quixaba - essencialmente formada 
por derrames de rochas ankaratríticas com vários metros 
de espessura, alternados com leitos de rochas piroclásticas;              
3) Formação São José - constituída por neflina basanitos.
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Além das rochas vulcânicas são encontradas rochas 
sedimentares originadas pela erosão do edifício vulcânico, 
representando apenas 7,5% da área total do arquipélago 
(Almeida, 1955). Podem ser divididas em sedimentos 
antigos, representados pelos arenitos das Caracas, calcários 
marinhos, depósitos psefíticos de terraços e depósitos 
marinhos e, em sedimentos modernos, representados pelos 
depósitos de praias, materiais de taludes, dunas ativas, recifes 
de lithothamnium e fosfatos zoógenos.

3.  METODOLOGIA

A metodologia adotada para obtenção dos perfis de 
praia foi a idealizada por Emery (1961). No período de 
outubro/2000 a agosto/2001, foram realizados 40 perfis 
topográficos, entre a pós-praia (quando existente) e a linha de 
baixa-mar, seguindo-se as inflexões do terreno. Os perfis foram 
realizados sempre na maré baixa, com localizações levando 
em consideração as variadas características morfológicas das 
diversas praias que compõem a zona costeira estudada.

Para o cálculo dos volumes remanejados entre os diferentes 
perfís, foram realizadas simulações utilizando o software 
Sufer 6.01 – Surface Mapping System, com os resultados 
expressos em metro cúbico por metro linear (m³/m).

Um modelo para determinar o grau de variabilidade 
da praia foi proposto segundo uma adaptação do modelo 
de Short & Hesp (1982), levando-se em consideração o 
volume médio (Vv) e a variação do volume médio (σVv), 
onde a razão σVv/Vv determina o coeficiente de variação do 
volume médio da praia (CVv), o qual é adimensional, porém 
foi utilizado para determinação do grau de variabilidade do 
volume sedimentar nas praias de Fernando de Noronha.

Os estudos sedimentológicos realizados na área tiveram 
por objetivo a caracterização dos sedimentos constituintes 
do ambiente praial, especificamente do setor de estirâncio, 

através de suas características granulométricas e de seus 
parâmetros estatísticos. Determinaram-se a média, a 
mediana, o desvio padrão e o grau de assimetria, utilizando 
as equações de Folk & Ward (1957). 

4.  RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1  Morfodinâmica

PRAIA DA CONCEIÇÃO 
A praia da Conceição apresenta uma morfologia em semi-

lua, com direção geral 250 Az, exibindo uma linha de praia 
com comprimento de aproximadamente 825 m e largura 
média de     50 m. Seus sedimentos estão ancorados em 
rochas vulcânicas da Formação Remédios. Nela, realizaram-
se sistematicamente três perfis de praia: FNC1, FNC2 e 
FNC3 (Figura 2).

Perfil FNC1
O envelope praial (Figura 3), apresenta uma configuração 

bastante variável. Constataram-se recuo e rebaixamento do 
perfil praial da ordem de 35m e 4.5 m, respectivamente. Uma 
significativa recuperação foi observada em todos os seus setores 
a partir de fevereiro/2001, porém com maior intensidade 
após 60 m de distância a partir da origem dos perfis, no 
estirâncio, onde se observou uma importante recuperação 
em relação ao seu perfil original (outubro/2000).

Os resultados quantitativos obtidos neste perfil (tabela 
1), para o período considerado, mostram uma taxa de erosão 
média de 27,86 m³/m. Os valores máximos de erosão (1,46 
m³/m/dia) e de deposição (0.40 m³/m/dia) ocorreram em 
dezembro/2000 e agosto/2001, respectivamente

       

Figura 1. Localização de Fernando de Noronha e as praias estudadas. Imagem adaptada do Google Earth.
Figure 1. Environmental setting location, Fernando de Noronha and the beaches studied. Image adapted from Google Earth.



Manso et al.
Revista de Gestão Costeira Integrada / Journal of Integrated Coastal Zone Management 11(3):327-339 (2011)

- 330 -

Figura 2. Localização dos perfis nas praias investigadas em Fernando de Noronha. Imagem adaptada do Google Earth.
Figure 2. Location of the beach profiles in the beaches surveyed. Image adapted from Google Earth.

Figura 3. Variação morfodinâmica do perfil FNC1.
Figure 3. Morphodynamic variation of the beach profile FNC1
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Perfil FNC2
O envelope praial (Figura 4) apresentou o mesmo 

comportamento do conjunto do perfil FNC1. Constatou-se 
um rebaixamento geral nos perfis com diminuição progressiva 
do seu comprimento, atingindo o rebaixamento máximo de 
4 m em abril/2001, o que produziu um avanço de 40 metros 
da linha d’água. Em agosto/2001, a partir de 52 m desde a 
estação-base, o perfil demonstrou para o estirâncio superior 
um balanço sedimentar positivo.

Os resultados quantitativos observados (tabela 2), no 
período de outubro/2000 a agosto/2001, apresentam uma 
taxa de erosão média de 57,84 m³/m, muito superior àquela 
verificada no perfil FNC1. Os valores máximos de erosão 
(2,05 m³/m/dia) e de deposição (0,70 m³/m/dia) ocorreram 
em dezembro/2000 e agosto/2001, respectivamente.

Perfil FNC3
Neste setor, o envelope praial (Figura 5) apresentou-se 

com menor variabilidade em relação aos perfis anteriormente 
analizados (FNC1 e FNC2). Até 35 m de comprimento 
(desde a estação-base), na pós-praia e no estirâncio superior, o 
rebaixamento constatado foi reduzido (0,5 m). A partir deste 
ponto do perfil observa-se uma recuperação que, inclusive, 

superou o volume constatado para o perfil original realizado 
em agosto/2000, caracterizando um engordamento.

Os resultados quantitativos observados (tabela 3), no 
período de outubro/2000 a agosto/2001, apresentaram 
uma taxa média de acreção da ordem de 48,01 m³/m. Os 
valores máximos de erosão (0,75 m³/m/dia) e de deposição 
(0,50 m³/m/dia) foram constatados em fevereiro/2001 e em 
agosto/2001, respectivamente.

Mês Volume 
(m³/m)

Vn+1 - Vn
(m³/m)

Taxa
(m³/m/dia)

Out/00 152,18 0* 0

Dez/00  64,27 -87,91  -1,46

Fev/01  52,11 -12,16 -12,16

Ago/01 124,32 +72,21  +0,40

Tabela 1. Dados do perfil FNC1
Table 1. Data from the beach profile FNC1.

Mês Volume 
(m³/m)

Vn+1 - Vn
(m³/m)

Taxa
(m³/m/dia)

Out/00 217,26 0* 0

Dez/00   94,05 -123,21 -2,05

Fev/01   77,84  -16,21 -0,29

Abr/01   74,81    -3,03 -0,05

Ago/01 159,42 +84,61 +0,70

 * mês de referência

Tabela 2. Dados do perfil FNC2
Table 2. Data from the beach profile FNC2

* mês de referência

Figura 4. Variação morfodinâmica do perfil FNC2.
Figure 4. Morphodynamic variation of the beach profile FNC2

Mês Volume 
(m³/m)

Vn+1 - Vn
(m³/m)

Taxa
(m³/m/dia)

Out/00 130,42 0* 0

Dez/00 128,30   -2,12 -0,03

Fev/01   86,86 -41,44 -0,75

Ago/01 178,43 +91,57 +0,50
 * mês de referência

Tabela 3. Dados do perfil FNC3
Table 3. Data from the beach profile FNC3
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PRAIA DO BOLDRÓ
A praia do Boldró, localiza-se entre a praia dos Americanos 

e os afloramentos de fonolito pórfiro, apresentando 600 
m de extensão na direção geral 250 Az e largura média de 
110 m. Dois perfis de praia  (FNB1 e FNB2) foram nela 
implantados (Figura 2).

Perfil FNB1
A configuração do envelope praial (Figura 6) apresentou uma 

moderada estabilidade com poucas flutuações na morfologia 
dos perfis. Observou-se no estirâncio superior, a 30 metros da 
estação-base, a formação de uma incipiente deposição de material 
sedimentar que se destaca no conjunto dos perfis e imprime um 
aumento positivo no balanço sedimentar geral. Na parte inicial 
da pós-praia, entre 3 e 20 m da estação-base, configurou-se uma 
cava, constituindo uma feição importante e responsável por não 
ter ainda o perfil atingido a sua configuração original.

Os dados quantitativos observados (tabela 4), no período 

de outubro/2000 a agosto/2001, apresentam uma reduzida taxa 
média de deposição da ordem de 2,66 m³/m.

Figura 5. Variação morfodinâmica do perfil FNC3.
Figure 5. Morphodynamic variation of the beach profile FNC3

Figura 6. Variação morfodinâmica do perfil FNB1.
Figure 6. Morphodynamic variation of the beach profile FNB1

Mês Volume 
(m³/m)

Vn+1 - Vn
(m³/m)

Taxa
(m³/m/dia)

Out/00 139,64  0* 0

Dez/00 125,07 -14,57 -0,24

Fev/00   77,59 -47,48 -0,86

Abr/01   96,93 +19,34 +0,32

Ago/01 142,30 +45,37 +0,37

* mês de referência

Tabela 4. Dados do perfil FNB1
Table 4. Data from the beach profile FNB1.



Manso et al.
Revista de Gestão Costeira Integrada / Journal of Integrated Coastal Zone Management 11(3):327-339 (2011)

- 333 -

Os valores máximos de erosão (0,86 m³/m/dia) e 
de deposição (0,37 m³/m/dia) foram observados em 
fevereiro/2001 e em agosto/2001, respectivamente, 
ressaltando-se que em abril/2001 registrou-se uma taxa de 
deposição praticamente igual àquela de agosto/2001 (0,32 
m³/m/dia).

Perfil FNB2
O envelope praial (Figura 7), em termos relativos, 

apresentou pouca flutuação no período estudado, mostrando-
se semelhante ao perfil FNB1. Atinge o equilíbrio, para 
toda a zona de estirâncio, em agosto/2001 com uma taxa 
de deposição diária de 0,59 m³/m/dia. A pós-praia ainda 
apresentou déficit de material sedimentar demonstrado 
pela presença de uma cava com aproximadamente 20 m de 
largura, na retroberma paralela a linha de praia. 

Os resultados quantitativos observados no período 
de outubro/2000 a agosto/2001 (tabela 5) apresentam, 
diferentemente do constatado em FNB1, uma taxa média de 
erosão de 19,13 m³/m. Os valores calculados para o máximo 
de erosão       (0,97 m³/m/dia) --- o maior desta praia --- e o 
máximo de deposição (0,39 m³/m/dia), foram constatados 
em fevereiro/2001 e em agosto/2001, respectivamente.

PRAIA CACIMBA DO PADRE
Esta praia, localizada entre a praia dos Americanos e a baía 

dos Porcos, com  900 m de linha de costa na direção geral 
de 250o Az, é a mais extensa da parte setentrional da Ilha de 
Fernando de Noronha. Sua largura média é de 175 m. Seus 
sedimentos bioclásticos estão ancorados em rochas vulcânicas 
da Formação Quixaba, formando geomorfologicamente uma 
semi-baía abrigada (Figura 8).

Perfil FNCP1
A configuração do envelope praial (Figura 8) apresenta 

significativas variações de forma e volumes nos perfis 
levantados, inclusive com recuo progressivo da posição de 
linha d’água no período entre outubro/2000 e agosto/2001. 
Estas variações estão limitadas entre 0 a 120 m do 
comprimento do perfil, exceto para o perfil de agosto/2001 
que, excepcionalmente, alcança o comprimento de 230 
m até a linha d’água. Neste perfil, a pós-praia avança 
aproximadamente 130 metros em relação aos anteriores 
(agosto 2001), acumulando uma razoável quantidade de 
material, razão pela qual seu volume final ultrapassa em 
55,13 m³/m o volume do perfil original (outubro/2000). 
Esta praia é, sem dúvida, a que mais se alterou do ponto de 
vista morfodinâmico, sugerindo uma possível transferência 
de material praial, por deriva litorânea, no sentido NE-SW.

Os dados quantitativos, no período de outubro/2000 
a agosto/2001 (tabela 6), apresentam uma taxa média de 
deposição da ordem de 55,13 m³/m. Valores calculados 
indicaram uma erosão máxima de 2,81 m³/m/dia, e uma 
deposição máxima de 1,49 m³/m/dia, em dezembro/2000 e 
agosto/2001, respectivamente.

Figura 7. Variação morfodinâmica do perfil FNB2
Figure 7. Morphodynamic variation of the beach profile FNB2

Mês Volume 
(m³/m)

Vn+1 - Vn
(m³/m)

Taxa
(m³/m/dia)

Out/00 141,83  0* 0

Dez/00 104,26 -37,57 -0,62

Fev/01 50,72 -53,54 -0,97

Ago/01 122,70 +71,98 +0,39

 * mês de referência

Tabela 5. Dados perfil FNB2
Table 5. Data from the beach profile FNB2
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Perfil FNCP2
A configuração do envelope praial (Figura 9), apresentou 

consideráveis flutuações com acentuada retração da praia 
a partir de dezembro/2000, com diminuição de volume e 
recuo gradativo da linha d’água, porém com recuperação do 
seu perfil original em agosto/2001.

Os dados quantitativos registrados no período de 
outubro/2000 a agosto/2001 (tabela 7) apresentam uma 
significativa taxa média de erosão da ordem de 110,87 
m³/m. Os valores calculados indicaram erosão máxima de 
1,8 m³/m/dia. Taxa de deposição (0,15 m³/m/dia) somente 
foi constatada no mês de agosto/2001.

Figura 8. Variação morfodinâmica do perfil FNCP1.
Figure 8. Morphodynamic variation of the beach profile FNCP1

Mês Volume 
(m³/m)

Vn+1 - Vn
(m³/m)

Taxa
(m³/m/dia)

Out/00 408,94    0* 0

Dez/00 239,76  -169,18  -2,81

Fev/01 195,76       -44 -0,8

Ago/01 464,07  +268,31 +1,49
* mês de referência

Tabela 6. Dados do perfil FNCP1
Table 6. Data from the beach profile FNCP1

Figura 9. Variação morfodinâmica do perfil FNCP2.
Figure 9. Morphodynamic variation of the beach profile FNCP2
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Perfil FNCP3
A configuração do envelope praial revela moderada 

flutuação na morfologia dos perfis até o comprimento de 
42 m desde a estação-base (Figura 10), a partir de onde, em 
agosto/2001, assume posição superior aos demais. Este detalhe 
caracteriza uma acumulação sedimentar localizada, que 
ultrapassou em volume (m³/m) aquela configurada no perfil 
original, de outubro/2000. A configuração de agosto/2001 
mostra entre 15 e 30 m uma cava de pequena profundidade 
na pós-praia, paralela à linha de costa, caracterizando uma 
perda por transferência de material sedimentar local.

Os dados quantitativos obtidos, para o período de 
outubro/2000 a agosto/2001, apresentaram uma taxa média 
de deposição da ordem de 55,8 m³/m (Tabela 8), um pouco 
menor do que aquela registrada no perfil FNCP1. Os valores 
máximos de erosão (0,59 m³/m/dia) e de deposição (0,88 
m³/m/dia) foram constatados em dezembro/2000 e em 
abril/2001, respectivamente.

PRAIA DO SANCHO
A praia do Sancho (Figura 2), a menor em termos de 

linha de praia, apresenta apenas 450 m de linha de praia e 

largura média de 82 m, situando-se entre a baía dos Porcos 
e um promotório rochoso a SW. Está semi-circundada por 
rochas da Formação Quixabas, cujas escarpas com 80 m de 
altura formam a baía do Sancho.

Pefil FNS1
A configuração do envelope praial (Figura 11), revela 

flutuações relativamente variáveis na morfologia dos perfis, 
embora com amplitudes que não ultrapassam 2m, até o 
comprimento de 40 m desde a estação-base, ainda em seu 
estirâncio superior, a partir do qual, no sentido da linha 
d’água, tende a se estabilizar.

Os dados quantitativos obtidos (tabela 9) no período de 
outubro/2000 a agosto/2001, apresentam uma taxa média 
de deposição da ordem de 43,07 m³/m/dia. Os valores 
máximos obtidos indicaram erosão de 0,48 m³/m/dia em 
fevereiro/2001, e uma deposição de 0,57 m³/m/dia, em 
dezembro/2001.

Mês Volume 
(m³/m)

Vn+1 - Vn
(m³/m)

Taxa
(m³/m/dia)

Out/00 200,84   0* 0

Dez/00   87,10 -113,74 -1,8

Fev/01   61,68  -25,42   -0,46

Ago/01   89,97 +28,29  +0,15

* mês de referência

Tabela 7. Dados do Perfil FNCP2
Table 7. Data from the beach profile FNCP2

Figura 10. Variação morfodinâmica do perfil FNCP3.
Figure 10. Morphodynamic variation of the beach profile FNCP3

Mês Volume 
(m³/m)

Vn+1 - Vn
(m³/m)

Taxa
(m³/m/dia)

Out/00 178,54 0* 0

Dez/00 142,12 -35,88 -0,59

Fev/00 145,78  +3,66 +0,06

Abr/01 199,09 +53,31 +0,88

Ago/01 234,34 +35,25 +0,29
* mês de referência

Tabela 8. Dados do Perfil FNCP3
Table 8. data from the beach profile FNCP3
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Short (1981) e Short & Hesp (1982) determinaram 
alguns parâmetros para distinguir e caracterizar tipos de 
praias através de dados morfométricos tais como: largura 
média da praia, índice de mobilidade praial, coeficiente 
de variação da largura média da praia, volume médio e 
variação do volume médio. Os parâmetros aqui utilizados se 
restringem ao volume de sedimento, sendo o coeficiente de 
variação do volume da praia (CVv) o indicador do nível de 
mobilidade da praia.

A morfodinâmica das praias estudadas evidenciou 
a atuação diferenciada dos processos costeiros locais, 
relacionados com suas particularidades geomorfológicas, 
sendo possível perceber diferenças no comportamento dos 
sistemas praiais e suas mobilidades (tabela 10).

Figura 11. Variação morfodinâmica do perfil FNS1.
Figure 11. Morphodynamic variation of the beach profile FNS1

Mês Volume 
(m³/m)

Vn+1 - Vn
(m³/m)

Taxa
(m³/m/dia)

Out/00 101,99   0* 0

Dez/00 136,72 +34,73 +0,57

Fev/00 110,00 -26,72 -0,48

Abr/01 126,00 +16,00 +0,26

Ago/00 145,06 +19,06 +0,15

* mês de referência

Tabela 9. Dados do perfil FNS1.
Table 9. Data from the beach profile FNS1

Tabela 10. Dados volumétricos calculados para obtenção do coeficiente de mobilidade nas praias estudadas em 
Fernando de Noronha.
Table 10. Volumetric data calculated to obtain the coefficient of mobility in the beaches studied in Fernando de 
Noronha.

(N) número de amostragem; (Vv) média do volume da praia; (σVv) desvio padrão da média do volume; (CVv) coeficiente de 
variação do volume da praia.
(N) number of samples, (Vv) mean volume of the beach; (SVV) standard deviation from the mean volume; (CVV) coefficient of 
variation of the volume of the beach.

Praia Conceição Boldró Cacimba do Padre Sancho

Perfil FNC! FNC2 FNC3 FNB1 FNB2 FNCP1 FNCP2 FNCP3 FNS1

N 4 5 4 5 4 4 4 5 5

Vv (m3/m) 98,2 124,67 131 116,3 104,87 327,13 107,39 179,97 123,95

σVv (m3/m) 47,85 62,04 37,44 28,15 39,22 129,53 63,2 38,48 17,95

CVv (%) 48,71 49,76 28,58 24,2 37,39 39,59 58,85 21,38 14,48
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A praia do Sancho apresentou o menor grau de variação (CVv 
= 14,48) no setor ancorado e protegido por rochas da Formação 
Quixaba, onde se forma o promontório que dá origem à baía 
do Sancho. Esta circunstância parece ter grande influência na 
flutuação dos seus níveis energéticos praiais. O perfil FNCP2, 
na praia Cacimba do Padre, apresentou o maior grau de 
mobilidade (CVv = 58,85), enquanto a praia da Conceição, 
em média geral, apresentou o maior índice de mobilidade, 
correspondendo àquela de maior transporte sedimentar.

São diversos os processos determinantes de um sistema 
praial, cujo conjunto de forças tem como resultante o modelo 
morfodinâmico local (Hoefel, 1998). Tais processos estão muitas 
vezes estreitamente relacionados com a geomorfologia local. 
Em Fernando de Noronha é evidente a influência das feições 
morfológicas, de tal forma que as praias mais expostas como 
Conceição e Cacimba do Padre foram as que apresentaram 
maiores índices de mobilidade. A praia do Boldró, protegida 
por formações recifais, e a praia do Sancho, protegida por 
promontório, apresentaram menores índices de mobilidade, 
fator certamente atrelado às suas respectivas morfologias.

Sedimentologia

As praias são acumulações de material solto localizadas 
nas áreas de limite da ação das ondas (King, 1972) e, 
por sua natureza, são ambientes sujeitos a uma grande 
variabilidade em suas expressões morfológicas e características 
sedimentológicas.

Apesar da variabilidade sedimentológica dos ambientes 
praiais estudados, verifica-se uma significativa semelhança na 
forma de suas curvas granulométricas (Figura 12) que, em 
termos gerais, correspondem a areias médias (1,00 Ø a 2,00 
Ø). Fazem exceção o setor NE da praia do Boldró, constituído 
por areias finas (2,00 Ø a 3,00 Ø) bem selecionadas a 
moderadamente bem selecionadas com assimetria muito 
negativa e, finalmente, o setor NE da praia Cacimba do Padre, 
cuja maior acumulação de sedimentos pode ser reportada a 
influxos de enxurradas invernais, provenientes das encostas 
adjacentes. Granulometricamente, as amostras analisadas são 
relativamente semelhantes entre si (Figura 12), principalmente 
no que se refere às formas dos seus grão, as quais refletem a 
dominância de transporte em saltação dos particulados que 
constituem os sedimentos.

Unicamente do ponto de vista geológico, o diâmetro 
médio é afetado pela fonte de suprimento de material, pelo 
processo de deposição e pela velocidade da corrente (Manso 
et al., 1997). Considerado o grau de seleção, os sedimentos 
apresentaram-se moderadamente selecionados (57%) a bem 
selecionados (43%), padrões que indicam ambientes nos quais 
os agentes geológicos, tais como energia de onda e maré, são 
suficientemente atuantes para selecionar uma população dentro 
de uma determinada faixa granulométrica (Sahu, 1964).

A assimetria revelou-se predominantemente negativa, com 
exceção do caso de uma amostragem colhida na praia Cacimba 
do Padre. Valores de assimetria negativa refletem um ambiente 
de deposição de frações mais grossas, ou de retirada de finos. 
Geralmente, praias arenosas apresentam assimetria negativa 
(Friedman, 1961), uma vez que a turbulência causada pelas 
entradas de ondas e pelos retornos de espraiamento, nestes 
ambientes, remove as frações mais finas enviesando a curva 
assimétrica para o lado negativo.

Os sedimentos que compõem a face praial das praias 
estudadas são essencialmente biodetríticos, com predomínio 
de fragmentos de algas/conchas. Também os eolianitos, 
estudados por Valença et al. (2005), mostram composição 
similar, incluindo elementos de algas coralíneas, corais, 
braquiópodes, foraminíferos e artrópodes. A predominância 
de sedimentos praiais bioclásticos em Fernando de Noronha, 
holocênicos, confere certamente um comportamento físico 
diferenciado a estas praias, visto que a densidade do seu 
material detrítico é menor que aqueles provenientes das 
rochas vulcânicas locais.

Em sedimentos bioclásticos (carbonáticos), parâmetros 
como média e desvio padrão não são comumente utilizados. 
Entretanto, Gerhard & Cross (2005) afirmaram que valores 
da média e de desvio padrão têm se mostrado eficientes 
na interpretação da formação de envelopes marinhos 
carbonáticos sujeitos a transporte mecânico através de 
extensivas bioturbações, regime de ondas e correntes. 
Entretanto, os autores ressalvaram que estes parâmetros 
não devem ser comparados com aqueles de ambientes 
predominantemente siliciclásticos.

Em função da alta variabilidade dos processos que atuam 
nos ambientes praiais estudados, como ventos, ondas e 
correntes, dentre outros, não se observou uma distribuição 
preferencial dos parâmetros texturais em relação à posição 
das amostras em cada setor de praia, sendo difícil estabelecer 
correlações com os processos morfodinâmicos na área 
estudada.

CONCLUSÕES

A análise qualitativa dos diversos perfis estudados, no 
período entre agosto/2000 e abril/2001, mostra claramente 
uma tendência erosiva com perda significativa de material 
em todos os setores das praias estudadas, com exceção dos 
perfis 1 e 3, situados nas praias do Sancho e da Cacimba do 
Padre, respectivamente. O coeficiente de variação do volume 

Figura 12. Curvas cumulativas das análises granulométricas de 
sedimentos praiais de Fernando de Noronha. 
Figure 12. Cumulative curves from the granulometric analyses of the 
sediments from the beaches studied in Fernando de Noronha.
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sedimentar evidenciou que as praias Cacimba do Padre e 
Conceição têm maior mobilidade que as praias Boldró e 
Sancho, fato dependente da geomorfologia particular destes 
setores. Análises sedimentológicas mostraram o predomínio 
de uma sedimentação bioclástica composta por areias finas 
a médias, de moderadamente a bem selecionadas, e com 
predominância de assimetria muito negativa.

A composição essencialmente bioclástica das praiais de 
Fernando de Noronha, e a localização desta ilha em oceano 
aberto, implicando em diferentes situações dinâmicas (ondas/
marés), resultam em uma interpretação difícil. Isto se deve 
ao fato que os modelos existentes na literatura consideram 
morfodinâmicas costeiras continentais e composições 
sedimentares essencialmente quartzosas. Todavia, há indicações 
que no sistema praial setentrional de Fernando de Noronha 
esteja ocorrendo um processo erosivo de intensidade ainda 
não determinada, com aparente transferência de material 
sedimentar de NE para SE. Considerando-se o retraimento 
relativo das praias estudadas em relação ao restante da costa 
setentrional da Ilha de Fernando de Noronha, mais a SW, 
caracterizada por falésias e sem existência de praias arenosas, 
parece evidente que o material bioclástico removido dos 
envelopes praiais esteja sendo irreversivelmente perdido para 
a plataforma insular. Esta hipótese, entretanto, carece de 
estudos complementares.
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Resumo

As embocaduras de pequenas lagunas são frequentemente instáveis. Por razões ecológicas, estas embocaduras são muitas vezes abertas 
artificialmente, e deixadas evoluir até fecharem naturalmente. Este artigo apresenta a simulação da evolução natural da embocadura da 
Lagoa de Santo André após a sua abertura, através da aplicação de um modelo numérico morfodinâmico suportado por extensas campanhas 
de recolha de dados de campo. O comportamento da embocadura nos primeiros dias após a abertura é correctamente reproduzido, apesar 
de ter sido necessário introduzir no modelo processos físicos anteriormente negligenciados: as perdas de carga associadas aos ressaltos 
hidráulicos e o escorregamento de taludes laterais. Pelo contrário, o modelo subestima a colmatação da embocadura, não conseguindo, 
por isso, reproduzir correctamente o seu fecho. Causas possíveis para esta limitação incluem, entre outras, a não reprodução pelo modelo 
do transporte na zona de espraio.

Palavras chave: Embocadura, modelo numérico, morfodinâmica, Lagoa de Santo André

AbstrAct

Tidal inlets associated with small coastal lagoons are often unstable and can close naturally. For ecological reasons, these inlets are often 
artificially opened, and allowed to evolve naturally until their closure. This paper describes the simulation of the evolution of the Santo André 
tidal inlet after its opening, through the application of a process-based morphodynamic model (MORSYS2D), supported by extensive field 
surveys. 

The application of a process-based morphodynamic model to the specific case of an inlet artificial breaching and natural closure was particularly 
challenging, and new processes had to be introduced in the model. In particular, hydraulic jumps associated with extremely strong currents which 
occur in the first hours after the inlet opening are taken into account by applying a correction to the drag coefficient. This correction is based on 

* Artigo decorrente da comunicação efectuada no MEC 2011 - Conferência sobre Morfodinâmica Estuarina e Costeira, 3 a 4 de Fevereiro de 2011, Lisboa, Portugal

http://www.aprh.pt
http://www.univali.br/
http://www.aprh.pt/rgci/
http://www.aprh.pt/rgci/pdf/rgci-260_Nahon.pdf
http://dx.doi.org/10.5894/rgci260
mailto:anahon@lnec.pt
mailto:anahon@lnec.pt
mailto:afortunato@lnec.pt
mailto:cfreitas@fc.ul.pt
mailto:candrade@fc.ul.pt


Nahon et al.
Revista de Gestão Costeira Integrada / Journal of Integrated Coastal Zone Management 11(3):341-353 (2011)

- 342 -

1.  INTRoDuÇÃo

As pequenas lagunas são sistemas costeiros com um grande 
valor ecológico. À semelhança dos estuários e lagunas de 
grande dimensão, são geralmente ricas em biodiversidade, têm 
uma grande produtividade primária, e constituem habitats 
naturais para muitas espécies de aves, peixes e moluscos. 
No entanto, a pressão antrópica é frequentemente menor 
do que em sistemas de maior dimensão, uma vez que não 
albergam instalações portuárias significativas nem propiciam 
o desenvolvimento de centros populacionais relevantes à sua 
volta. Em contrapartida, estas lagunas são muito vulneráveis 
a eventos poluidores, devido à forte dependência dos efeitos 
destes relativamente ao estado das suas embocaduras, que 
controlam as trocas de água, sedimentos, nutrientes e seres 
vivos com o mar (Oliveira et al., 2007). Em pequenas lagunas 
as embocaduras são geralmente instáveis, podendo fechar 
naturalmente em períodos de agitação marítima mais severa. 
Este fecho é muitas vezes contrariado através de dragagens, 
de forma a permitir as trocas entre as lagunas e o mar. Em 
Portugal, várias lagunas são assim abertas artificialmente 
todos os anos, mantendo-se a ligação com o mar durante 
semanas a meses.

A abertura artificial destas embocaduras é frequentemente 
realizada de forma empírica, baseada em experiências 
anteriores, no mesmo ou noutro sistema. Decisões como o 
momento ideal para efectuar a abertura ou as características 
geométricas e a localização do canal artificial podem 
claramente beneficiar de uma análise sistemática que 
permita optimizar as escolhas. Através da variação dos vários 
parâmetros definidores da intervenção, esta análise permitiria, 
em particular, avaliar as consequências destas decisões no 
tempo durante o qual a embocadura se manteria aberta. 
Para tal, é necessária uma ferramenta que permita prever o 
comportamento da embocadura após a sua abertura para 
vários cenários de intervenção e condições meteorológicas 
e oceanográficas. Graças ao desenvolvimento recente de 
modelos numéricos morfodinâmicos, este tipo de análise 
é agora possível. Com efeito, a aplicação bem sucedida de 
modelos morfodinâmicos a embocaduras lagunares revelou 
o potencial destas ferramentas como suporte à gestão costeira 
(e.g., Cayocca, 2001, Bertin et al., 2009a, Bruneau et al., 
no prelo a). No entanto, a capacidade destes modelos em 
representar o desenvolvimento inicial de uma embocadura 
após a sua abertura artificial não foi ainda demonstrada, e 
simulações numéricas do seu encerramento natural também 
são raras (Ranasinghe & Pattiaratchi, 2003). Neste contexto, 

este trabalho visa verificar a capacidade de um modelo 
morfodinâmico em simular a abertura artificial e a evolução 
da embocadura de uma pequena laguna até ao seu fecho 
natural (Lagoa de Santo André, Portugal). A capacidade de 
reproduzir ambos os acontecimentos na mesma simulação 
(i.e., sem alterar os parâmetros durante a simulação) é um 
ponto essencial para estabelecer a credibilidade do modelo 
como ferramenta de gestão.

Este artigo está organizado em quatro secções. Depois 
desta introdução, a secção 2 descreve o sistema de estudo e a 
evolução observada entre a sua abertura artificial e o seu fecho 
natural; descreve igualmente os dados medidos durante este 
período, com vista a documentar a evolução da embocadura, e 
a implementar e validar o modelo morfodinâmico. A secção 3 
descreve resumidamente o sistema de modelos MORSYS2D 
utilizado nas simulações. As alterações introduzidas neste 
sistema de modelos no âmbito deste trabalho são descritas em 
maior detalhe. Os resultados são apresentados e discutidos na 
secção 4, e o artigo termina com um resumo das principais 
conclusões.

2.  CAso De esTuDo: LAGoA De sANTo ANDRÉ 

A Lagoa de Santo André constitui um sistema lagunar 
localizado na costa ocidental portuguesa, no arco litoral 
Tróia-Sines, cerca de 17 km a norte de Sines e 80 km a sul 
de Lisboa (Figura 1A). A sua superfície molhada varia entre 
1,7 e 2,5 km2 em função da cota do plano de água lagunar 
(Cruces, 2001); apresenta uma morfologia complexa (Figura 
1B), sendo constituída por um corpo lagunar principal com 
dimensões máximas de 2 km na direcção norte-sul e 1,5 km na 
direcção este-oeste, e por dois corpos de menores dimensões, 
segmentados e alongados na direcção norte-sul, localmente 
designados por “Poços”, os quais comunicam entre si e com o 
corpo principal através de canais estreitos e pouco profundos, 
o que lhes confere um certo confinamento (Cruces, 2001). 

A laguna encontra-se separada do Oceano Atlântico 
por um extenso cordão arenoso, formando uma barreira 
contínua ao longo de 4 km entre a Praia de Santo André, a 
Norte, e a Praia de Monte Velho, a Sul, ancorada em ambas 
as extremidades em arribas talhadas em materiais detríticos 
brandos do Plio-Quaternário.

Esta barreira pode ocasionalmente romper de forma 
natural em épocas de temporal e com um plano de água 
lagunar invulgarmente elevado; contudo, a frequência 
desses acontecimentos é incompatível com a necessidade 
de renovação mais frequente da massa de água, pelo que 

previous empirical work, and determines the energy dissipation within the hydraulic jumps based on the local Froude number. Avalanching 
processes, which are responsible for the rapid enlargement of the tidal inlet, are represented using a numerical filter that prevents a user-specified, 
spatially-varying bottom, slope to be exceeded. 

One month simulations show that the behaviour of the tidal inlet in the first days after its opening is correctly reproduced. This opens the 
path for the use of such models to test different scenarios of inlet artificial opening, considering for instance different locations and geometries of 
the initially dredged channel. 

In contrast, the model underestimates the reduction of the inlet cross-section, and is unable to fully reproduce inlet closure, which in reality 
occurs after 28 days. Various possible causes for this limitation are discussed, associated to the lack of data or to the lack of some physical processes 
in the model.

Keywords: tidal inlet, numerical model, morphodynamics, Santo André Lagoon
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nela se abre artificial e regularmente desde o séc. XVII uma 
embocadura (e.g., Freitas et al., 2003), para promover a 
requalificação do espaço lagunar. Normalmente, a abertura 
da embocadura é executada com periodicidade anual durante 
o Equinócio da Primavera, quando o desnível entre as cotas 
do plano de água no interior da laguna e da baixa-mar no 
oceano é máximo. 

A eficiência e a longevidade da embocadura dependem de 
vários factores e da sua importância relativa no momento e 
depois da abertura. Destes factores salientam-se como os mais 
importantes a amplitude da maré oceânica, a intensidade 
da agitação marítima e a cota do espelho de água lagunar. 
Assim, o sucesso da operação de abertura, mensurável através 
da longevidade da embocadura, dependerá da conjugação 
favorável destes factores, apesar de o primeiro e último 
serem os únicos susceptíveis de previsão, uma vez que as 
características da agitação marítima dependem de condições 
meteorológicas não susceptíveis de previsão determinista 
(Freitas & Ferreira, 2004).

Com o intuito de analisar a evolução morfodinâmica da 
barra de maré da Lagoa de Santo André, foram efectuados 
seis levantamentos topográficos na barreira/barra de maré e 
nas zonas adjacentes antes (25 de Fevereiro de 2009) e após 
a sua abertura artificial, a 11 de Março de 2009, bem como 
durante a sua evolução (20 e 27 de Março e 3 de Abril de 
2009) e imediatamente após o encerramento natural, a 9 
de Abril de 2009. A informação topográfica foi obtida com 
estação total (Zeiss Re50 e Leica TC4 700) e DGPS RTK 

(Leica GPS900). Efectuaram-se ainda três levantamentos 
batimétricos (antes, durante e após a abertura da barra de 
maré) através da utilização combinada de DGPS RTK e 
eco-sonda, tendo como interface o programa de navegação 
HYPACK® 2008 (Coastal Oceanography Inc.) (Bezerra et 
al., 2011). Cada um dos seis levantamentos topográficos foi 
associado aos dados batimétricos os mais recentes na altura de 
cada topografia de maneira a constituir seis Modelos Digitais 
de Terreno (MDTs), representativos de outros tantos estádios 
morfodinâmicos (Figura 2). Para a interpolação espacial foi 
utilizado o método de krigagem.

Na Figura 2A, antes da abertura artificial da barra de 
maré (25 de Fevereiro de 2009), é possível visualizar que a 
extensão da barreira anualmente afectada por estas operações 
(cicatriz de aberturas anteriores) tem um comprimento 
de aproximadamente 250 m. Nesta secção singular da 
barreira, a cota máxima da berma, cerca de 4.5 m NMM, é 
substancialmente inferior à dos segmentos adjacentes, sendo 
delimitada por duas escarpas, com 6 e 6.5 m de altura, a norte 
e sul, respectivamente. 

A operação de abertura da barra de maré iniciou-se com a 
escavação por meios mecânicos, nesse segmento mais baixo da 
barreira, de uma vala transversal, desde os fundos e margem 
lagunares até à região inferior da face de praia com cota de 
rasto escassamente inferior à do espelho de água lagunar (Pires 
et al., 2009), deixando um delgado dique arenoso na margem 
interior, para evitar o escoamento das águas lagunares durante 
os trabalhos (Figura 3). Os sedimentos removidos foram 

Figura 1. A: Localização no arco litoral Tróia-Sines em Portugal; B: Lagoa de Santo André.
Figure 1. A: Location of the study area on the Tróia-Sines coastal stretch (Portugal); B: Santo André Lagoon.



Nahon et al.
Revista de Gestão Costeira Integrada / Journal of Integrated Coastal Zone Management 11(3):341-353 (2011)

- 344 -

depositados a curta distância, elevando localmente a cota da 
superfície da berma a norte em cerca de 1,5 m e a sul em 
cerca de 2 m. A ligação entre a laguna e o mar ocorreu com 
o rompimento intencional do dique, permitindo, assim, a 
libertação das águas lagunares. Uma vez estabelecida a ligação 
com o mar, em plena vazante, a água acumulada na laguna 
foi violentamente ejectada através do sulco estreito, curto e 
rectilíneo previamente rasgado. O escoamento da primeira 
vazante, que durou 19h30m, foi responsável pelo alargamento 
e aprofundamento desse sulco, modelando um canal com 
perfil em “U”, simétrico e com um único talvegue (Figura 
2B). Uma grande quantidade de sedimentos provenientes 
da erosão dos fundos lagunares próximos e da barreira foi 
transportada pelo jacto desta vazante extraordinária para os 
fundos submarinos adjacentes, onde se depositou e formou um 
delta de vazante localizado a curta distância e no enfiamento 
da embocadura (Figura 2B). No interior da laguna formou-se 
um delta de enchente, mais pequeno, resultando da actividade 
das correntes de enchente. Ambas as margens do canal recém-
formado são escarpadas, como consequência da rápida erosão 
regressiva e incisão do talvegue operada pelas correntes de 
maré. Dois dias após a abertura da barra (11 de Março de 
2009), a largura do canal era de 50 m e a cota do talvegue 
atingiu -1,5 m (NMM) - Figura 2B.

Figura 2. Evolução morfológica medida da embocadura da Lagoa de Santo André.
Figure 2. Observed morphological evolution of the Santo André Lagoon.

Figura 3. Dique (na margem interna da barreira) e vala escavada 
durante a operação de abertura artificial da embocadura.
Figure 3. Sandy dike on the internal margin of the barrier, and exca-
vated trench during the opening works of the artificial inlet.
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Na figura 2C, onze dias após a abertura da barra (20 
de Março de 2009), observa-se o aumento da largura do 
canal para cerca de 80 m, tendo a secção permanecido 
aproximadamente simétrica, embora o fundo do canal tenha 
perdido a configuração em “U” e assoreado ligeiramente, 
elevando a cota do talvegue para valores de -1 m (NMM). 
Concomitantemente, o transporte de areias induzido pela 
acção das ondas aproximou o delta de vazante da face de praia 
e, na margem norte da embocadura, aquela estrutura formou 
um banco entre marés com a configuração e a dinâmica de 
uma barra de espalho (“swash bar”) progradante (Pires et al., 
2010). Em consequência, o troço exterior do canal de maré 
deflectiu para sul. Dezoito dias após a abertura da barra (27 
de Março de 2009), em regime de marés vivas, a interacção 
das correntes induzidas pelas ondas e marés conduziu à 
remodelação do canal para uma secção assimétrica, com o 
talvegue encostado à margem norte (-1 m NMM) e cotas de 
0 m NMM a sul como é possível observar na Figura 2D. A 
contínua actividade das ondas, e da deriva litoral resultante, 
foi responsável pelo crescimento persistente para sul da barra 
de espalho e erosão da margem sul, o que resultou na extensão 
e meandrização do canal, que se foram acentuando ao longo 
do tempo. Na Figura 2E, vinte e cinco dias após a abertura 
da embocadura (3 de Abril de 2009), observava-se um 
importante desenvolvimento da barra de espalho projectada 
a partir da margem norte. Esta cresceu para sul, fechando 
parcialmente a embocadura e desviando ainda mais para sul 
o segmento externo do canal, que tinha então cerca de 110 
m de largura entre margens. 

O contínuo processo de remodelação do banco da margem 
norte induzido pelas ondas, promoveu a sua agradação, 
acompanhada de acreção ao longo da margem lagunar, 
e conduziu a que este banco se soldasse definitivamente à 
praia. Assim, na Figura 2F observa-se a formação de uma 
berma baixa e curta, articulada numa face de praia, que 
isola o corpo de água lagunar do oceano. O encerramento 
da embocadura processou-se de forma natural em marés 
mortas, através do bloqueio e da colmatação completa do 
canal ao fim de 28 dias (6 de Abril de 2009).

Após o encerramento natural da embocadura, a nova 
barreira evoluiu essencialmente em altura, através da acreção 
de sucessivas lâminas arenosas depositadas por galgamentos 
oceânicos. Apesar das importantes modificações morfológicas, 
não houve migração significativa da embocadura.

3.  o moDeLo moRsYs2D

3.1  Abordagem geral

O sistema de modelos morfodinâmico MORSYS2D 
(Figura 4) permite simular a evolução batimétrica de zonas 
costeiras, sob a acção das ondas e das correntes de maré 
(Fortunato & Oliveira, 2004, Bertin et al., 2009b, Bruneau 
et al., 2010). Consiste no acoplamento de um modelo de 
circulação (ELCIRC, Zhang et al., 2004), um modelo de 
propagação da agitação marítima (SWAN, Booij et al., 1999) 
e um modelo de transporte de sedimentos e actualização 
dos fundos (SAND2D, Fortunato e Oliveira, 2004). Este 
conjunto de modelos é acoplado através de scripts em 
linguagem pearl que gerem a transferência de informação, 
fazem o controlo de qualidade dos inputs e lançam os vários 
modelos. Na costa Portuguesa, o MORSYS2D é forçado 
por resultados de modelos regionais de ondas (Dodet et 
al., 2010) e marés (Fortunato et al., 2002). Este sistema 
foi validado com dados de várias embocaduras lagunares – 
Óbidos (Bertin et al., 2009a; Bruneau et al., no prelo a), 
Ancão (Bertin et al., 2009c), Aveiro (Plecha et al., 2010) e 
Aljezur (Guerreiro, 2010) – assim como por comparação 
com modelos empíricos (Nahon et al., 2009).

3.2  modelo hidrodinâmico eLCIRC

O modelo de código aberto ELCIRC (Zhang et al., 
2004) foi desenvolvido no Center for Coastal Margin 
Observation and Prediction (E.U.A.). Trata-se de um modelo 
tridimensional baroclínico que combina o método dos 
volumes finitos, o método das diferenças finitas e conceitos 
Eulerianos-Lagrangeanos. A combinação destes métodos 
oferece simultaneamente estabilidade, precisão e conservação 

Figura 4. Sistema de modelos MORSYS2D.
Figure 4. MORSYS2D modelling system.
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de massa no cálculo da elevação da superfície livre e dos 
campos da velocidade, salinidade e temperatura.

Este modelo calcula a elevação da superfície livre, as três 
componentes da velocidade, a salinidade e a temperatura, 
através de um conjunto de seis equações hidrodinâmicas 
assumindo as aproximações de Boussinesq e hidrostática. A 
equação de estado é utilizada para calcular a densidade através 
da salinidade, temperatura e pressão hidrostática. No âmbito 
do sistema MORSYS2D, o modelo ELCIRC é utilizado em 
modo bidimensional horizontal (2DH), pelo que resolve 
apenas as equações de continuidade e de conservação da 
quantidade de movimento horizontal. O atrito de fundo é 
representado por uma fórmula de Manning.

As equações diferenciais são discretizadas no tempo 
através de um esquema semi-implícito de forma a obter 
um algoritmo numérico eficiente, cuja estabilidade é 
independente da celeridade da onda, da tensão do vento, 
da viscosidade vertical e do atrito de fundo. O gradiente de 
pressão barotrópico na equação da quantidade de movimento 
e o termo de fluxo na equação de continuidade são tratados 
de forma semi-implícita; as condições de fronteira de fundo 
para as equações da quantidade de movimento são tratadas 
implicitamente; e todos os outros termos são tratados 
explicitamente.

Uma das maiores dificuldades no tratamento numérico das 
equações de águas pouco profundas é a discretização do termo 
convectivo nas equações de movimento (Casulli & Cheng, 
1992). O recurso a métodos Eulerianos conduz a oscilações 
e frequentemente a problemas de estabilidade, que são 
frequentemente contornados por recurso a difusão numérica 
excessiva. Para evitar estes problemas, este modelo utiliza 
um método Euleriano-Lagrangeano para a discretização dos 
termos convectivos, o que melhora a estabilidade numérica. 
Este método permite utilizar passos de cálculo superiores 
aos dos modelos Eulerianos, sendo mais eficaz em termos 
computacionais. A discretização do domínio horizontal 
é efectuada com uma malha não estruturada formada por 
elementos triangulares ou quadrangulares.

3.3  Representação dos ressaltos hidráulicos

O escoamento em estuários e zonas costeiras ocorre geralmente 
em regime lento, i.e., com números de Froude (F) inferiores 
à unidade. No entanto, durante a abertura da embocadura 
da Lagoa de Sto. André, observou-se a ocorrência de ressaltos 
hidráulicos no canal de maré, que indicam a passagem de 
regime rápido a lento (Figura 2). Ao contrário dos ressaltos 
associados a estruturas, como descarregadores, os ressaltos que 
ocorrem numa embocadura são móveis e transitórios, estando 
associados ao aparecimento, migração e desaparecimento de 
formas de fundo (antidunas). No caso particular da Lagoa de 
Sto. André, observou-se um fenómeno periódico consistindo 
na seguinte sequência de eventos: 1) aumento da velocidade 
no canal de maré; 2) crescimento das formas de fundo com 
a consequente alteração da superfície livre; 3) formação de 
ressaltos hidráulicos; 4) redução progressiva da velocidade; 
e 5) desaparecimento dos ressaltos hidráulicos. Cada ciclo 
durava 1 a 2 minutos.

Estes ressaltos têm assim uma importância significativa 
no escoamento, uma vez que constituem um mecanismo 
estabilizador, por introduzirem perdas de carga localizadas e 
impedirem o aumento da velocidade para valores irrealistas. 
Este aumento teria um impacte significativo na morfologia 
do canal, através do aumento dos fluxos de sedimentos no 
canal e na sua erosão.
A necessidade de considerar estas perdas de carga levou à 
implementação de uma formulação empírica para representar 
os ressaltos no modelo ELCIRC, desenvolvida com base 
nos resultados laboratoriais de Ead & Rajaratnam (2002). 
Estes autores mostraram que existem as seguintes relações 
entre o número de Froude a montante do ressalto (F1), as 
profundidades a montante (H1) e a jusante (H2) deste, e o 
seu comprimento (Lr):

Figura 5. Exemplo de ressalto hidráulico na embocadura da 
Lagoa de Sto. André. Notar a rebentação da onda estacionária, 
para montante do campo de correntes de vazante, e a lomba 
(antiduna) associada, realçada pela cor amarelada do fundo, que 
a diminuição da espessura da coluna de água sobre a forma de 
fundo torna mais visível.
Figure 5. Example of a hydraulic jump in Santo André Lagoon 
inlet. Note the breaking of stationary waves, upstream to the ebb cur-
rent field, and associated antidune, reinforced by the yellowish colour 
of the bottom, which becomes more visible as the water column 
becomes smaller.

2
1

1

H F
H

= (1)

Assume-se que o gradiente da superfície livre é 
aproximadamente constante ao longo do ressalto, o que 
é consistente com a dificuldade prática de usar uma 
discretização da malha que permita resolver o ressalto. 

13 7rL . H= (2)
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Usando esta hipótese, o gradiente da superfície livre η numa 
zona de ressaltos pode ser escrito como:

associados ao atrito de fundo são tipicamente da ordem de 
0.002 a 0.003, os ressaltos hidráulicos podem introduzir 
perdas de carga muito significativas, cerca de uma ordem 
de grandeza superiores àquelas introduzidas pelo atrito de 
fundo.

3.4  modelo sWAN

O modelo SWAN, desenvolvido pela Delft University 
of Technology, simula a geração, propagação e dissipação da 
agitação marítima, baseado na equação para a conservação 
da acção de onda (Booij et al., 1999). Considera os processos 
físicos de refracção, difracção e empolamento devido a 
variações do fundo e presença de correntes, crescimento de 
onda por acção dos ventos, rebentação por influência do 
fundo e por excesso de declividade (whitecapping) e dissipação 
de energia devido ao atrito de fundo. O campo de ondas na 
zona é caracterizado pelo espectro bidimensional (direcção 
– frequência) de densidade da acção da agitação marítima. 
Pode ser usado em modo estacionário ou não estacionário. 
No contexto do MORSYS2D, utiliza-se sempre o modo 
estacionário. A discretização espacial é feita com malhas 
estruturadas, rectangulares ou curvilíneas.

3.5  modelo sAND2D

O modelo SAND2D (Fortunato & Oliveira, 2004, 2007) 
simula o transporte de areias por acção das correntes, e as 
alterações batimétricas associadas. O modelo SAND2D 
resolve uma equação de continuidade para os sedimentos na 
forma bidimensional (integrada na vertical): 

2 1

r

H H
x L
η −∂
=

∂
(3)

onde x representa a direcção principal do escoamento. 
Admite-se ainda que, quando ocorre um ressalto hidráulico, 
a equação de conservação da quantidade de movimento ao 
longo dessa direcção exprime essencialmente um balanço 
entre o gradiente de pressão barotrópica e a dissipação de 
energia:

2

d
Ug C

x H
η∂
=

∂
2

dC F
x
η∂
=

∂

UF
gH

=ou , com (4)

onde Cd representa o coeficiente de atrito adimensional, U 
a velocidade média na vertical, g a aceleração gravítica e H a 
profundidade local. 

Assim, combinando as equações (1)-(4), obtém-se uma 
expressão para o coeficiente de atrito que representa as perdas 
de carga associadas ao ressalto hidráulico:

21 1
3 7 d

F C F
.
−

= (5)

Na prática, a implementação dos efeitos dos ressaltos 
hidráulicos no modelo hidrodinâmico resume-se à verificação 
da existência de um número de Froude superior a 1 em cada 
nó do domínio e cada passo de cálculo. Quando este valor 
é excedido, calcula-se um coeficiente de atrito adicional, 
através da equação (5), que é adicionado ao coeficiente de 
atrito habitual, baseado na lei de Manning. Por simplicidade, 
admite-se na equação (5) que F e F1 são idênticos, i.e.:

2
1

3 7d
FC
. F
−

≈ (6)

Figura 6. Coeficiente de atrito associado aos ressaltos hidráulicos.
Figure 6. Bottom friction coefficient associated with the hydraulic jumps.

1
1

i i
sh Q∆

λ
= ∇

−
(7)

onde ∆h representa a variação de profundidade num passo 
de cálculo, Qs o fluxo de sedimentos integrado num passo 
de cálculo, λ a porosidade, e i o passo de cálculo. Os fluxos 
de areia são calculados através de fórmulas de equilíbrio, 
que representam o transporte sólido forçado por correntes 
ou por ondas e correntes. A equação é resolvida através de 
uma técnica de volumes finitos em malhas triangulares não-
estruturadas. O passo de tempo morfológico é o tempo sobre 

A Figura 6 mostra o coeficiente de atrito calculado pela 
equação (6). Considerando que os coeficientes de atrito 
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o qual são integrados os fluxos sedimentares. Este determina 
a frequência com a qual os diversos modelos que compõem 
o sistema de modelação morfodinâmica são corridos, e 
contribui para o desempenho do modelo em termos de tempo 
de cálculo. Para optimizá-lo, foi implementado no SAND2D 
um método que estima a intensidade dos fluxos no início do 
ciclo morfodinâmico seguinte, através da extrapolação do 
valor dos fluxos no fim do ciclo morfodinâmico presente. 
Esta extrapolação serve para, dentro de limites fixados 
pelo utilizador, aumentar (quando os fluxos são pequenos) 
ou reduzir (quando os fluxos são importantes) o passo de 
cálculo morfológico de maneira a utilizar um passo de tempo 
o maior possível sem prejudicar os resultados morfológicos 
(Bertin et al. 2009a).

3.6  erosão das margens do canal

Um aspecto essencial a reproduzir na simulação é o 
alargamento do canal após a sua abertura. Este alargamento 
ocorre de forma rápida nos primeiros dias após a abertura, 
essencialmente através do escorregamento dos taludes 
laterais do canal e envolvendo a totalidade das vertentes. 
Estes taludes podem ter inclinações muito importantes 
(como sugere a Figura 5), dado que o sedimento está 
parcialmente consolidado e húmido. A simulação deste 
processo é complexa e não é convenientemente descrita 
pelas fórmulas de transporte de areia convencionais. Optou-
se aqui pela utilização de um filtro numérico, que limita o 
ângulo entre o fundo e o plano horizontal a um valor fixado 
pelo utilizador (Fortunato & Oliveira, 2007). Quando esse 
ângulo é excedido, as profundidades nos nós do elemento 
em causa são ajustadas de forma a preservar o volume de 
sedimento, e a garantir o ângulo pré-definido. Na presente 
aplicação, impôs-se um ângulo máximo de 35º no canal. No 
resto do domínio, o valor limite foi definido como 10º.

4.  moDeLAÇÃo moRFoDINAmICA

4.1  Aplicação do sistema moRsYs2D

O modelo ELCIRC foi aplicado a um domínio cobrindo 
toda a laguna e a zona costeira adjacente. A malha de cálculo 
(Figura 7D) tem 23155 nós e uma resolução entre 1 m 
(no canal e na zona de rebentação) e 150 m (na fronteira 
oceânica). O passo de cálculo foi definido como 5 s. O modelo 
foi forçado pela maré astronómica na fronteira oceânica, 
proveniente do modelo regional de Fortunato et al. (2002), 
e pelos gradientes de tensões de radiação provenientes do 
modelo SWAN. O coeficiente de Manning foi especificado 
como 0.030 m1/3/s na zona do canal e 0.018 m1/3/s no resto 
do domínio, com uma zona de transição linear.

O modelo SWAN foi aplicado através de três malhas 
encaixadas que permitem a propagação do clima de 
agitação do largo até à costa, representando os processos 
físicos relevantes para cada escala e optimizando os tempos 
computacionais. A Figura 7A B e C apresenta a sequência 
de malhas utilizada. A malha mais grosseira (Figura 7A) 
tem uma resolução de 500 m x 1000 m (perpendicular à 
costa x paralelo à costa) e estende-se até profundidades de 
150 m. Esta malha é forçada por resultados do modelo 
regional de ondas de Dodet et al. (2010), baseado no modelo 
espectral Wave Watch 3. A malha mais fina, apresentada na  

Figura 7C, tem uma resolução de 1 m x 3 m de forma a 
representar correctamente a zona de rebentação nas praias 
adjacentes caracterizadas por declives fortes, e a penetração 
das ondas no canal. Os principais processos físicos 
considerados são a rebentação e as interacções não lineares 
onda-onda. Devido à ausência de dados de agitação na zona 
de rebentação, foi utilizada a parametrização por defeito do 
SWAN para a rebentação, nomeadamente o quociente entre 
a altura de onda significativa máxima e a profundidade local 
(γ) igual a 0.73.

Finalmente, o modelo SAND2D foi aplicado na mesma 
malha que o modelo ELCIRC para evitar interpolações. 
Utilizou-se um passo de cálculo morfodinâmico adaptativo, 
entre 10 e 60 segundos. Os caudais sólidos foram calculados 
com a fórmula de Soulsby – van Rijn (Soulsby, 1997). O 
diâmetro mediano dos sedimentos (d50) foi definido no 
domínio inteiro como 1.15 mm (d90 = 1.18 mm), com base 
na análise granulométrica a várias amostras recolhidas no 
campo.

Foram realizadas simulações de 27.25 dias, desde o 
momento de abertura da embocadura (9 de Março de 2009), 
até ao seu fecho natural (ausência de sinal de maré nos dados 
de elevação do plano de água lagunar). As simulações correm, 
em série (1 processador), em 50% do tempo real.

4.2 Resultados e discussão

A comparação entre os resultados do modelo e os dados 
de agitação marítima ao nível da bóia de Sines, a uma 
profundidade de 85 m (Nível Médio do Mar, NMM) e 
de níveis medidos no Porto de Sines permitiram validar as 
condições de fronteira e a capacidade dos modelos (SWAN e 
ELCIRC) propagarem os forçamentos até à costa (Figura 8). 
Ambos os modelos apresentam erros reduzidos, semelhantes 
aos expectáveis em simulações deste tipo. Os erros 
aparentemente mais significativos ocorrem para o período 
das ondas. No entanto, o período médio calculado a partir 
dos dados da bóia no domínio do tempo (Tz, período do 
zero ascendente, fornecido pelo Instituto Hidrográfico) não 
corresponde exactamente ao período médio TM01 calculado 
a partir dos espectros obtidos pelo modelo, o que explica 
parcialmente as discrepâncias observadas.

A comparação dos dados de níveis no interior da Lagoa 
de Santo André permite avaliar o comportamento global 
do sistema. Com efeito, os níveis no interior da laguna 
são afectados simultaneamente por vários processos físicos 
interdependentes. Por um lado, a propagação da maré 
através da embocadura é fortemente condicionada pelo 
atrito e, como as observações sugerem, pelas perdas de 
carga associadas aos ressaltos hidráulicos. Por outro lado, 
a configuração da embocadura, que varia fortemente ao 
longo do tempo, determina em larga medida o prisma 
de maré e assim, indirectamente, a amplitude da maré 
na laguna. Finalmente, a própria agitação marítima é 
responsável por uma sobre-elevação que aumenta a altura 
de água na embocadura, favorecendo assim a penetração da 
maré na laguna (e.g., Bertin et al., 2009a). Durante a fase 
de abertura (dois primeiros dias), a cota do plano de água 
lagunar foi medida com uma periodicidade de 10 minutos 
na extremidade interna do canal com um DGPS em modo 
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Figura 7. Malhas de cálculo para os modelos SWAN, ELCIRC e SAND2D: a) limites das 4 malhas 
(3 malhas SWAN, 1 malha ELCIRC/SAND2D); b) detalhe do primeiro aninhamento, a 1ª malha 
SWAN (vermelho) serve para forçar a 2ª malha SWAN (verde); c) a 3ª malha SWAN (rectilínea, 
a castanho), forçada pela 2ª malha SWAN, serve para forçar a hidrodinâmica na zona litoral; d) 
malha triangular dos modelos ELCIRC e SAND2D.
Figure 7. Computational grids used for SWAN, ELCIRC and SAND2D models: a) 4 grid boundaries  
(3 grids for SWAN, 1 grid for ELCIRC and SAND2D); b) first mesh nesting, the first SWAN grid (red) 
is used to force the second SWAN grid (green); c) the third SWAN grid (rectilinear, brown), forced by the 
second SWAN grid, is used to force the hydrodynamics in the nearshore region; d) triangular mesh used 
for ELCIRC and SAND2D simulations.

RTK. No resto do tempo, esta informação foi recolhida com 
um transdutor de pressão instalado na lagoa (antes de as 
medições com o DGPS acabarem) e adquirindo informação 
igualmente de 10 em 10 minutos. As comparações com o 
modelo (em relação ao plano de água lagunar) são realizadas 
ao nível do transdutor.

Os resultados (Figura 9) indicam que a evolução da 
embocadura nos dias subsequentes à sua abertura é muito 
bem representada pelo modelo. Em particular, o modelo 

representa o período inicial de vazante, que dura mais do que 
um ciclo de maré, enquanto a água inicialmente presente 
na laguna se escoa para o mar. Ao longo da simulação, as 
amplitudes simuladas são ligeiramente inferiores às medidas. 
O erro quadrático médio (12 cm) é comparável com o obtido 
em simulações hidrodinâmicas de estuários maiores, em que 
a morfologia é aproximadamente constante. Neste contexto, 
pode-se considerar que os resultados são excelentes. Por 
fim, o modelo prevê uma ligeira redução das amplitudes 
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por volta do 25º dia de simulação, mas não o fecho total da 
embocadura.

Uma comparação entre os levantamentos topo-
hidrográficos (Figura 2) e as batimetrias simuladas (Figura 
10) permite avaliar em maior detalhe o comportamento do 
modelo. Nos dois primeiros dias de simulação, a extensão do 
delta de vazante e a profundidade e a largura do canal são 
bem reproduzidos. No entanto, enquanto a orientação do 
canal se mantém aproximadamente inalterada no modelo, 
os dados indicam a sua reorientação a sul, através da erosão 

da margem sul na extremidade de jusante do canal, e o 
desenvolvimento de um esporão arenoso na extremidade de 
montante da margem norte. Entre o dia dois e o dia onze, o 
modelo tem um desempenho mais fraco, não reproduzindo, 
na extremidade de jusante do canal, o desenvolvimento da 
restinga da margem norte que desvia o canal para sul. Os 
resultados numéricos apresentam uma morfologia quase 
simétrica, típica de uma embocadura dominada pela maré. 
Depois do dia onze, tanto os resultados do modelo como 
os levantamentos revelam acumulação de areia proveniente 

Figura 8. Validação dos modelos SWAN e ELCIRC: comparação dos resultados (vermelho) com 
dados (azul) de agitação marítima e níveis na bóia de Sines. O período médio espectral Tm01 
do modelo é comparado com o período médio calculado no domínio do tempo (zero-crossing) 
apartir dos dados da bóia. As linhas a verde situam os outputs batimétricos da Figura 10. No caso 
da direcção, a linha a tracejado indica a direcção normal à praia. A direcção é dada segundo a 
convenção náutica: 0º para ondas provenientes de norte e 270º para ondas provenientes de oeste.
Figure 8. Validation of the models SWAN and ELCIRC: comparison between the model results (red) 
and the wave and water level data (blue) at Sines buoy. The model spectral mean period, Tm01 is 
compared with the mean period calculated within the time domain (zero-crossing) from the buoy data. 
The green lines indicate bathymetric outputs in Figure 10. Concerning the direction, the dashed line 
indicates the direction normal to the beach. The direction is given nautical convention: 0º corresponding 
to waves coming from the north and 270º to waves coming from the west..

Figura 9. Validação do sistema MORSYS2D: comparação entre os níveis simulados e medidos no 
interior da laguna. As linhas verdes situam os outputs batimétricos da Figura 10.
Figure 9. Validation of MORSYS2D system: comparison between simulated and measured water levels 
inside the lagoon. The green lines indicate bathymetric outputs in Figure 10.
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da deriva litoral a norte da embocadura. Com efeito, 
durante o período simulado, a direcção das ondas ao largo 
permanece rodada a norte da normal à praia (Figura 8), 
sugerindo transporte sólido para sul. O modelo reproduz esta 
acumulação de areia principalmente na zona entre marés, 
acima da cota -2 m (NMM), ainda que sobrestime a distância 
entre o banco e a embocadura, possivelmente por não ter em 
consideração os processos associados à assimetria das ondas. 
Com efeito, a assimetria as ondas favorece a migração de 
corpos sedimentares em direcção à costa. Durante o período 
mais energético que ocorre por volta do dia 20, o modelo 
reproduz a contínua acumulação de areia e o seu transporte em 
direcção à costa. No entanto o modelo não reproduz durante 
este período a redução de amplitude da maré dentro da lagoa 
observada nos dados no dia 19, e a evolução simulada ocorre 
exclusivamente nas zonas submareal e entre marés (Figura 10) 
dado que o modelo não reproduz o transporte sedimentar na 
zona de espraio. Neste período, as observações indicam que a 
face exterior da recém-formada restinga (descrita no terreno 
como barra de espalho) toma progressivamente o aspecto da 
praia adjacente. Nesta praia com declive forte na face (da 
ordem dos 10º), os processos de espraio contribuem para 
a deriva litoral numa faixa restrita e em parte subaérea, e 
geram o desenvolvimento de uma berma. É este processo 
que leva ao fecho completo da embocadura. A partir do 
dia 18, até ao fecho observado, existem semelhanças entre 
o comportamento morfológico simulado e as observações 
no terreno. No entanto, as evoluções simuladas ocorrem nas 

zonas submareal e entre marés, enquanto uma grande parte 
das evoluções observadas ocorrem na zona entre marés mas 
também nas zonas subaéreas. Em particular, esta evolução 
acontece no desenvolvimento do banco/restinga que acaba 
por colmatar o canal.

CoNCLusÕes

Na última década, os modelos numéricos morfodinâmicos 
baseados em processos têm tido um grande desenvolvimento. 
Ainda assim, a sua aplicação ao caso específico da abertura 
artificial e fecho de embocaduras está ainda muito mal 
documentada. Apesar de preliminar, a aplicação do sistema 
de modelos MORSYS2D à abertura e fecho da embocadura 
da Lagoa de Santo André, aqui apresentada, constitui assim 
uma das primeiras aplicações deste tipo, com resultados 
muito encorajadores.
Esta aplicação mostrou que é fundamental incluir alguns 
processos frequentemente negligenciados em aplicações deste 
tipo. Em particular, foi desenvolvida e implementada uma 
formulação empírica para representar os ressaltos hidráulicos 
devidos ao desenvolvimento de anti-dunas, e foi adaptado 
um filtro numérico com vista a reproduzir o alargamento 
inicial do canal através do escorregamento dos seus taludes 
laterais. Com estas modificações, o modelo revelou-se capaz 
de simular o comportamento da embocadura durante os dias 
seguintes à sua abertura. O bom desempenho do modelo 
na fase de abertura sugere que este pode ser usado para 
realizar análises sistemáticas do impacto das características 

Figura 10. Evolução simulada da embocadura da Lagoa de Sto. André. O tempo simulado, em dias, está indicado em branco no canto 
superior esquerdo de cada quadro.
Figure 10. Simulated morphological evolution of the Santo André Lagoon Inlet. The simulated time, in days, is indicated in white in the left 
upper corner of each view.
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geométricas da vala inicial escavada ou da posição onde se 
efectua a aberta. Esta análise permite optimizar o esforço 
necessário (volume de areia escavado) e a estratégia a adoptar 
para obter uma morfologia que favoreça a longevidade da 
embocadura.
Pelo contrário, o modelo revelou algumas limitações 
na reprodução do fecho da embocadura. Com efeito, 
a colmatação do canal foi subestimada e não permitiu 
reproduzir a anulação da amplitude de maré no interior 
da laguna. De momento, apenas se pode especular sobre 
as razões que causaram esta dificuldade. Por um lado, é 
possível que a simulação da propagação das ondas na zona de 
rebentação tenha produzido desvios significativos dos valores 
de campo. Em particular, o valor de γ controla a rebentação 
no modelo e tem um impacto nas correntes geradas. Este 
parâmetro deve ser calibrado, uma vez que varia em função 
do tipo de praia. No entanto, a falta de dados de agitação 
junto à costa para calibração do modelo de ondas levou à 
utilização da parametrização usada por defeito neste modelo, 
ainda que vários estudos mostrem que esta é simplista e nem 
sempre a mais apropriada para representar a rebentação (e.g., 
Ruessink et al., 2003, Bertin et al., 2009b, Bruneau et al., no 
prelo). Por outro lado, a fórmula utilizada para o cálculo do 
transporte sedimentar revelou-se apropriada para representar 
a erosão inicial do canal, não sendo, porém, necessariamente 
a que melhor reproduz a deriva litoral. Em ambos os 
casos, uma melhor calibração do modelo é necessária para 
melhorar o seu desempenho. É ainda provável que o fecho 
da embocadura esteja parcialmente associado ao transporte 
perpendicular à costa, que desloca o banco de vazante em 
direcção a terra, colmatando a embocadura. A confirmar-
se esta hipótese, é natural que algumas simplificações do 
modelo no que respeita ao transporte perpendicular à costa 
limitem a reprodução correcta deste processo. Em particular, 
não se considerou aqui o bloqueamento das ondas pelas 
correntes de vazante (Chawla & Kirby, 2002), o transporte 
associado à assimetria da onda (Hoefel & Elgar, 2003), e 
ainda o efeito das ondas infra-gravíticas (Roelvink et al., 
2009). Finalmente, a comparação entre as batimetrias 
medidas e simuladas sugere também que o transporte na 
zona de espraio, que não é representado no modelo, tem um 
papel importante no crescimento em extensão e envergadura 
do banco arenoso que fecha a embocadura. A confirmar-se 
esta hipótese, o transporte na zona de espraio deverá ainda 
ser incluído no modelo para permitir uma representação 
adequada ao encerramento da barra. Novos desenvolvimentos 
estão actualmente em curso para esclarecer estas questões.

AGRADeCImeNTos

Agradece-se o financiamento da Fundação para a Ciência 
e a Tecnologia, projecto FCT-PTDC/MAR/65585/2006, 
“DETI – Dinâmica de barras de maré efémeras”. Agradece-
se ainda a disponibilização dos modelos ELCIRC e SWAN 
aos seus autores. Os autores agradecem ainda ao Prof. Trigo 
Teixeira, e aos dois revisores anónimos que contribuíram 
para melhorar a qualidade deste artigo.

BIBLIoGRAFIA

Bertin, X.; Fortunato, A.B.; Oliveira, A. (2009a) - A modeling-
based analysis of processes driving wave-dominated 
inlets. Continental Shelf Research, 29(5-6):819-834.  
DOI: 10.1016/j.csr.2008.12.019.

Bertin, X.; Fortunato, A.B.; Oliveira, A. (2009c) - 
Morphodynamic modeling of the Ancão Inlet, South 
Portugal. J. Coastal Research, SI56:10-14. Disponível em 
http://www.cerf-jcr.org/images/stories/10.14_X.Bertin_
ICS2009.pdf.

Bertin, X.; Oliveira, A.; Fortunato, A.B. (2009b) - Simulating 
morphodynamics with unstructured grids: Description and 
validation of a modeling system for coastal applications. 
Ocean Modelling, 28(1-3): 75-87. DOI: 10.1016/j.
ocemod.2008.11.001.

Bezerra, M.; Ferreira, Ó.; Pacheco, A.; Freitas, M.C.; Pires, 
A.R.; Andrade, C.; Taborda, R. (2011) - Stages in the 
evolution of an ephemeral tidal inlet immediately after 
artificial opening. Journal of Coastal Research, SI64:1453-
1456. Disponível em http://www.form.ics2011.pl/artic/
SP64_1453-1456_M.Bezerra.pdf.

Booij, N.; Ris, R.C.: Holthuijsen, L.H. (1999) - A third-
generation wave model for coastal regions, Part I, Model 
description and validation. Journal of Geophysical Research, 
104(C4):7649-7666. DOI: 10.1029/1998JC900123.

Bruneau, N.; Bonneton, P.; Castelle, B.; Pedreros, R. (no 
prelo b) - Modeling rip current circulations and vorticity 
in a high-energy meso-macrotidal environment. Journal of 
Geophysical Research – Oceans (em impressão).

Bruneau, N.; Fortunato, A.B.; Dodet, G.; Freire, P.; Oliveira, 
A.; Bertin, X. (no prelo a) - Future evolution of a tidal 
inlet due to changes in wave climate, sea level and lagoon 
morphology (Óbidos Lagoon, Portugal). Continental Shelf 
Research (em impressão). DOI:10.1016/j.csr.2011.09.001

Bruneau, N.; Fortunato, A.B.; Oliveira, A.; Bertin, X.; Costa, 
M.; Dodet, G. (2010) - Towards long-term simulations 
of tidal inlets: performance analysis and application of a 
partially parallelized morphodynamic modeling system. 
XVIII International Conference on Computational Methods 
in Water Resources, CD-ROM, Barcelona, Espanha.

Casulli, V.; Cheng, R.T. (1992) - Semi-implicit finite 
difference methods for three-dimensional shallow water 
flow. International Journal for Numerical Methods in Fluids, 
15: 629-648. DOI: 10.1002/fld.1650150602.

Cayocca, F. (2001) - Long-term morphological modeling 
of a tidal inlet: the Arcachon Basin, France. Coastal 
Engineering 42(2):115–142. DOI: 10.1016/S0378-
3839(00)00053-3.

Chawla, A.; Kirby, J.T. (2002) - Monochromatic and random 
wave breaking at blocking points. Journal of Geophysical 
Research, 107(C7), 3067. DOI: 10.1029/2001JC001042.

Cruces, A. (2001) - Estudo micro e meso-escala temporal dos 
sistemas lagunares do SW alentejano (Portugal) – lagoas de 
Melides e Santo André. Dissertação de Mestrado, 228p., 
Universidade de Lisboa, Lisboa, Portugal.

Dodet, G.; Bertin, X.; Taborda, R. (2010) - Wave climate 
variability in the North-East Atlantic Ocean over the 
last six decades. Ocean Modeling, 31(3-4):120-131.  
DOI: 10.1016/j.ocemod.2009.10.010.

http://dx.doi.org/10.1016/j.csr.2008.12.019
http://www.cerf-jcr.org/images/stories/10.14_X.Bertin_ICS2009.pdf
http://www.cerf-jcr.org/images/stories/10.14_X.Bertin_ICS2009.pdf
http://dx.doi.org/10.1016/j.ocemod.2008.11.001
http://dx.doi.org/10.1016/j.ocemod.2008.11.001
http://www.form.ics2011.pl/artic/SP64_1453-1456_M.Bezerra.pdf
http://www.form.ics2011.pl/artic/SP64_1453-1456_M.Bezerra.pdf
http://dx.doi.org/10.1029/1998JC900123
http://dx.doi.org/10.1016/j.csr.2011.09.001
http://adsabs.harvard.edu/cgi-bin/nph-abs_connect?fforward=http://dx.doi.org/10.1002/fld.1650150602
http://dx.doi.org/10.1016/S0378-3839(00)00053-3)
http://dx.doi.org/10.1016/S0378-3839(00)00053-3)
http://dx.doi.org/10.1029/2001JC001042
http://dx.doi.org/10.1016/j.ocemod.2009.10.010


Nahon et al.
Revista de Gestão Costeira Integrada / Journal of Integrated Coastal Zone Management 11(3):341-353 (2011)

- 353 -

Ead, S.A.; Rajaratnam, N. (2002) - Hydraulic Jumps on 
Corrugated Beds. Journal of Hydraulic Engineering, 128(7):656-
663. DOI: 10.1061/(ASCE)0733-9429(2002)128:7(656).

Fortunato, A.B.; Oliveira, A. (2004) - A Modeling System 
for Tidally Driven Long-term Morphodynamics. Journal 
of Hydraulic Research, 42(4): 426-434. Disponível em 
http://www.unc.edu/ims/adcirc/publications/2004/
request/2004_Fortunato.pdf.

Fortunato, A.B.; Oliveira, A. (2007) - Improving the stability 
of a morphodynamic modeling system. Journal of Coastal 
Research, SI50:486-490. Disponível em http://www.
griffith.edu.au/conference/ics2007/pdf/ICS093.pdf.

Fortunato, A.B.; Pinto, L.; Oliveira, A.; Ferreira, J.S. (2002) 
- Tidally generated shelf waves off the western Iberian 
coast. Continental Shelf Research, 22(14):1935-1950. 
DOI: 10.1016/S0278-4343(02)00069-9.

Freitas, M.C.; Andrade, C.; Rocha, F.; Tassinari, C.; Munhá, 
J.M.; Cruces, A.; Vidinha, J.; Silva, C. M. (2003) – 
Lateglacial and Holocene environmental changes in 
Portuguese coastal lagoons: 1. The sedimentological 
and geochemical records of the Santo André coastal 
area (SW Portugal). The Holocene, 13(3):433-446.  
DOI: 10.1191/0959683603hl636rp

Freitas, M.C.; Ferreira, T. (2004) - Lagoa de Albufeira. 
Geologia. In: Lagoa de Albufeira. Geologia. Comunidade 
de Aves. Avaliação ecológica e socioeconómica e factores que 
influenciam a gestão, pp.11-52, Instituto da Conservação 
da Natureza, Centro de Zonas Húmidas, Lisboa, 
Portugal. Disponível em http://www.acaprena.org.br/
planodemanejo/artigos/lagoa_de_albufeira.pdf 

Guerreiro, M. (2010) - Morphodynamic modeling of the Aljezur 
stream. Dissertação de Mestrado, 58p., Universidade de 
Aveiro, Aveiro, Portugal.

Hoefel, F.; Elgar, S. (2003) - Wave-induced sediment transport 
and sandbar migration. Science, 299(5614):1885-1887. 
DOI: 10.1126/science.1081448.

Nahon, A.; Bertin, X.; Fortunato, A.B.; Oliveira, A. (2009) - 
A modeling-based assessment of tidal inlet classification. 
Colloque SHF: Morphodynamique et gestion des sédiments 
dans les estuaires, les baies et les deltas, CD-ROM, 13p., 
Paris, França.

Oliveira, A.; Fortunato, A.B.; Rodrigues, M.; Azevedo, A. 
(2007) - Integration of physical and water quality models. 
Houille Blanche, 4:40-46. DOI: 10.1051/lhb:2007076.

Pires, A.R.; Ramos, R.; Freitas, M.C.; Taborda, R.; Andrade, 
C.; Cruces, A.; Ferreira, Ó.; Pacheco, A. (2010) - 
Morfodinâmica da barra de maré efémera da Lagoa 
de Santo André (SW Portugal). Coastal Hope, Livro de 
Resumos. Lisboa, Portugal.

Pires, R.; Freitas, M.C.; Andrade, C.; Ramos, R.; Ferreira, 
Ó.; Pacheco, A.; Nahon, A.; Antunes, C.; Fortunato, 
A.B.; Bertin, X.; Oliveira, A.; Taborda, R.; Cruces, 
A.; Silva, A. (2009) - Morfodinâmica de uma barra de 
maré efémera (Lagoa de Santo André, SW Portugal)., 6º 
Simpósio sobre a Margem Ibérica Atlântica, pp. 217-220, 
Oviedo, Espanha.

Plecha, S.; Silva, P.A.; Vaz, N.; Bertin, X.; Oliveira, A.; 
Fortunato, A.B.; Dias, J.M. (2010) - Sensitivity analysis 
of a morphodynamic modelling system applied to a 
coastal lagoon inlet. Ocean Dynamics, 60(2): 275-284. 
DOI: 10.1007/s10236-010-0267-5.

Ranasinghe, R.; Pattiaratchi, C. (2003) - The seasonal 
closure of tidal inlets: causes and effects. Coastal 
Engineering Journal, 45(4):601-627. DOI: 10.1142/
S0578563403000919.

Roelvink, D.; Reniers, A.; van de  Dongeren, A.; de Vries, 
J.; McCall, R.; Lescinski, J. (2009) - Modelling storm 
impacts on beaches, dunes and barrier islands. Coastal 
Engineering, 56(11-12):1133-1152. DOI: 10.1016/j.
coastaleng.2009.08.006.

Ruessink, B.G.; Walstra, D.J.R.; Southgate, H.N. (2003) - 
Calibration and verification of a parametric wave model 
on barred beaches. Coastal Engineering, 48: 139-149. 
DOI: 10.1016/S0378-3839(03)00023-1.

Soulsby, R. (1997) - Dynamics of marine sands, a manual 
for practical applications. Thomas Telford, Wallingford, 
England, U.K. ISBN: 072772584X.

Zhang, Y.; Baptista, A.M; Myers, E.P. (2004) - A cross-
scale model for 3D baroclinic circulation in estuary–
plume–shelf systems: I. Formulation and skill 
assessment. Continental Shelf Research, 24(18):2187-221.  
DOI: 10.1016/j.csr.2004.07.021.

http://dx.doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9429(2002)128:7(656)
http://www.unc.edu/ims/adcirc/publications/2004/request/2004_Fortunato.pdf
http://www.unc.edu/ims/adcirc/publications/2004/request/2004_Fortunato.pdf
http://www.griffith.edu.au/conference/ics2007/pdf/ICS093.pdf
http://www.griffith.edu.au/conference/ics2007/pdf/ICS093.pdf
http://dx.doi.org/10.1016/S0278-4343(02)00069-9
http://dx.doi.org/10.1191/0959683603hl636rp
http://www.acaprena.org.br/planodemanejo/artigos/lagoa_de_albufeira.pdf
http://www.acaprena.org.br/planodemanejo/artigos/lagoa_de_albufeira.pdf
http://dx.doi.org/10.1126/science.1081448
http://dx.doi.org/10.1051/lhb:2007076
http://dx.doi.org/10.1007/s10236-010-0267-5
http://dx.doi.org/10.1142/S0578563403000919
http://dx.doi.org/10.1142/S0578563403000919
http://dx.doi.org/10.1016/j.coastaleng.2009.08.006
http://dx.doi.org/10.1016/j.coastaleng.2009.08.006
http://dx.doi.org/10.1016/S0378-3839(03)00023-1
http://dx.doi.org/10.1016/j.csr.2004.07.021


http://www.aprh.pt/rgci/pdf/rgci-276_Castro.pdf

DOI:10.5894/rgci276

Monitoramento do Processo de Erosão Costeira na Praia das Tartarugas, Rio das 
Ostras - Estado do Rio de Janeiro / Brasil: Aplicação de Metodologia Quantitativa *

Monitoring Coastal Erosion in Tartarugas Beach, Rio das Ostras Town, Rio de Janeiro 
State / Brazil: Application of Quantitative Methodology

Revista da Gestão Costeira Integrada 11(3):355-368 (2011)
Journal of Integrated Coastal Zone Management 11(3):355-368 (2011)

João Wagner Alencar Castro @, 1, Daniel Fernandes 2, Fabio Ferreira Dias 3

* Submissão: 11 Abril 2011; Avaliação: 3 Junho 2011; Recepção da versão revista: 21 Junho 2011; Aceitação: 7 Agosto 2011; Disponibilização on-line: 17 Agosto 2011

@ - Autor correspondente / Corresponding author: jwacastro@gmail.com e castro@mn.ufrj.br
1 - Laboratório de Geologia Costeira, Sedimentologia & Meio Ambiente -  LAGECOST (Museu Nacional) Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ. 
Quinta da Boa Vista, São Cristóvão, 20940-040, Rio de Janeiro, Brasil.
2 - Instituto Estadual do Ambiente - INEA / Rio de Janeiro, Brasil.
3 - Departamento de Análise Geoambiental, Universidade Federal Fluminense - UFF.

RESUMO

Nas últimas duas décadas, a Praia das Tartarugas em Rio das Ostras, nordeste do Estado do Rio de Janeiro vem passando por intenso e 
acelerado processo erosivo. A maior parte da orla encontra-se em estágio avançado de urbanização. A construção da ciclovia e a ampliação 
da rodovia Amaral Peixoto sobre a zona de pós-praia alterou o balanço sedimentar acarretando retrogradação da linha de praia. Soma-se a 
essas intervenções a construção da barragem de Juturnaiba no médio curso do rio São João que reteve grande quantidade de sedimentos a 
montante, afetando a mecânica do transporte de sedimentos nas praias localizadas próximas à foz desse rio. O presente trabalho apresenta 
uma estratégia de monitoramento do processo erosivo em 2 (duas) escalas temporais de médio (décadas) e curto prazo (anual). Como 
procedimento metodológico utilizou-se fotografias aéreas de diferentes datas de vôo correspondente aos anos de 1975 e 2003 e execução de 
24 (vinte e quatro) perfis de praia entre 2009 e 2010 através de rastreador geodésico GPS Pró-Mark 2. Resultados apontam recuo da linha 
de praia na ordem de 40 m em 28 anos e perdas volumétricas (erosão) na maior parte dos 8 (oito) perfis executados.

Palavras-chave: Erosão costeira, monitoramento, metodologia quantitativa, Praia das Tartarugas. 

ABSTRACT

Tartarugas beach in Rio das Ostras County, located in northeastern Rio de Janeiro State, Brazilian southeast coast, presents an accelerated 
urbanization. Over the last two decades it has passed through an intense and accelerated erosion process. Most of the shoreline is in an advanced 
stage of environmental degradation. The construction of the bicycle path and of Amaral Peixoto highway extension in the backshore zone has led 
to the breakdown of sedimentary balance and the consequent erosion of the coastline. Furthermore, the construction of the Juturnaiba dam in the 
middle course of the São João River, which retained sediments upstream, altered the sedimentary balance of the beaches located near the mouth 
of the river. This paper is a qualitative study of the erosion process of the Tartarugas beach taking into account sedimentary, hydrodynamic and 
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1.  INTRODUÇÃO

No Brasil, embora os problemas relacionados à erosão 
costeira venham chamando atenção da mídia e de autoridades 
ligadas ao poder público há, ao menos, 30 anos, somente nos 
últimos 15 anos a comunidade cientifica vinculada à área 
de geologia costeira e marinha passou a estudar o problema, 
suas causas e conseqüências (e.g.: Castro 2010). No litoral 
do Estado do Rio de Janeiro o processo de erosão costeira é 
decorrente da interferência entre ondulações de tempestade 
(swell) e a ocupação urbana inadequada da zona de pós-
praia (backshore) e da face da praia (shoreface). Soma-se a 
essa constatação, a mobilização de sedimentos de praia pelos 
ventos para formação de dunas obliquas e a implantação de 
obras de engenharia, entre estas, construções de barragens e 
de guias correntes (jetty) que potencializam esse processo.

Nas últimas duas décadas, a Praia das Tartarugas, na 
cidade de Rio das Ostras (Figura 1) vem passando por 
intenso e acelerado processo erosivo. Aproximadamente 4,0 
km de linha de praia, definida por Suguio (1992) como a 
intersecção do mar com o continente, encontra-se em erosão. 
A causa deve-se a urbanização da pós-praia pela Prefeitura 
Municipal de Rio das Ostras e a construção da barragem de 
Juturnaiba no rio São João que reteve o fluxo sedimentar, 
ocasionando déficit de areia na Praia das Tartarugas a norte 
da desembocadura desse curso de água (Fernandes, 2010). 

Parson (1997) apresenta síntese metodológica para 
monitoramento de praias em déficit sedimentar, envolvendo 
técnicas topográficas tradicionais, tecnologias geofísicas 
e geoprocessamento. Emery (1961) propôs um método 
simples para execução de perfis de praia, baseado na 
utilização de duas varas graduadas, separadas de 1,5 m, 
cujo alinhamento e leitura da intersecção com o horizonte 
permitem determinar a diferença de nível ao longo do perfil. 
Apesar das limitações, ainda é utilizado no Brasil por alguns 
pesquisadores. Ruggiero et al. (2005) desenvolveram método 
de monitoramento de perfil de praia utilizando combinações 
geotenológicas, envolvendo controle geodésico, perfil 
topográfico, análise de sedimentos, mapas topográficos 
tridimensionais e levantamento batimétrico na ante-praia 
(foreshore) por jetski. O referido método define a localização 
dos perfis topográficos de praia através da identificação em 
campo das células de deriva litorânea. Andrade & Ferreira 
(2006) propõem um método alternativo, baseado no 
princípio físico dos vasos comunicantes. Este método consiste 
na medição seqüencial da elevação diferencial lida em duas 
escalas (varas graduadas) unidas por uma mangueira cheia de 

água (vaso comunicante). Baptista et al (2008) apresentam 
um protótipo para monitoramento de praias arenosas. A 
tecnologia empregada envolve a utilização de um Sistema de 
Posicionamento Global - GPS, montado numa plataforma 
móvel sobre um veículo apropriado para se deslocar em 
ambiente de praia. 

Desde 2005 a equipe do Laboratório de Geologia Costeira, 
Sedimentologia e Meio Ambiente (Museu Nacional) da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro vem utilizando nas 
praias do Estado do Rio de Janeiro um método de execução 
de perfis de praia através de posicionamento por satélites 
com correção diferencial de um GPS Geodésico, tendo como 
referência topográfica o datum vertical Imbituba “nível zero” 
(e.g.: Castro & Coutinho, 2007; Coutinho, 2007; Pereira, 
2008; Dias, 2009; Fernandes, 2010). As distribuições dos 
dados obtidos através dos perfis de praia são plotados em 
gráficos de dispersão “x” e “z”, sendo “x” a distância offshore 
e “z” representa a altura elipsoidal da morfologia da praia no 
momento da medição. Através de programa computacional 
cada perfil é integrado pela equação de Simpson obtendo-
se, assim, o volume erodido e depositado em cada ponto 
de perfil monitorado. O presente artigo tem como objetivo 
quantificar o processo erosivo na Praia das Tartarugas, 
Estado do Rio de Janeiro (Figura 1) através da análise da 
retrogradação de linha de praia (shoreline) correspondente à 
linha de preamar (higt water line) em escala decadal de médio 
prazo e monitoramento anual de perfis de praia utilizando 
GPS geodésico de alta precisão em curto prazo. 

2.  DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

2.1  Geologia costeira

De acordo com sua constituição geológica, a costa do 
município de Rio das Ostras é dividida em costa rochosa e 
sedimentar. A costa rochosa caracteriza-se por promontórios 
(headland) constituídos por ortognaisses félsicos do 
Paleoproterozóico.  A costa sedimentar é constituída por 
depósitos fluviais, marinhos, eólicos e lagunares associados 
às variações do nível do mar ocorridas ao longo do Holoceno 
(Turq, 1999). 

A plataforma continental interna e o rio São João são 
as principais fontes de sedimentos para as praias entre 
o cabo Búzios e a ponta das Tartarugas na cidade de Rio 
das Ostras (Fernandes, 2010). Estudos sobre variações 
relativas do nível do mar identificaram antigas posições de 
linha de praia referente à última transgressão holocênica no 
litoral nordeste do Estado do Rio de Janeiro. O máximo 

morphological aspects. The methodology consisted of comparing aerial photographs for the period from 1975 to 2003. The line of permanent 
vegetation in the coastal plain and man-made structures were adopted as the upper limit of the beach polygon and the waterline as the lower 
limit. 24 beach profiles on different dates were obtained with the aid of a geodesy GPS Tracker Pro-Mark 2. Samples of sediment were collected 
in sections corresponding to the beach profiles. The results obtained suggest an erosive trend with the retreat of the coastline by 40 m during the 
period of 28 years, which corresponds to an estimated value in 1.4 m/year. The transversal sediment transport rate induced by waves, currents 
and tides was estimated at 1.300 m³/year, being considered significant. In view of the ongoing process of erosion, this work offers a methodological 
strategy aimed at conducting interventions in the study area, directly and indirectly, through the use of geotechnology applied to studies of coastal 
erosion.
Keywords: Coastal erosion, monitoring, quantitative methodology, Tartarugas Beach.
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transgressivo ocorreu por volta de 4590 - 5100 anos cal A.P. 
(Castro & Suguio, 2010). O nível marinho encontrava-se a 
3,0 m acima do atual resultando na formação de uma grande 
paleolaguna (Dias, 2009). Nessa região, sistemas de ilhas 
barreiras e cordões litorâneos se estabeleceram frontalmente 
a esse corpo aquoso, gerando processos de dessecamento e 
colmatação. À medida que o nível do mar foi baixando, o 

ambiente lagunar foi se transformando em áreas de brejos e 
pântanos (Lamego, 1946; Martin et al., 1997; Castro et al., 
2009). 

Os sedimentos da Praia das Tartarugas são originários 
principalmente do retrabalhamento da planície costeira 
holocênica e do Rio São João, que deságua a sul da área de 
estudo (Fernandes, 2010). Análises de sedimentos realizadas 

Figura 1. Localização da Praia das Tartarugas, Rio das Ostras - Rio de Janeiro, Brasil.
Figure 1.  Location of the study area in Tartarugas Beach, Rio das Ostras County - Rio de Janeiro State, Brazil. 
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em laboratório apontam predomínio de areias grossas, exceto 
nas extremidades norte e sul da Praia das Tartarugas. No 
segmento norte verificou-se ocorrência de sedimento muito 
grosso e no segmento sul predomínio de sedimentos finos. 
Em todos os perfis de praia executados entre fevereiro de 
2009 e janeiro de 2010, as amostras apresentam moderado 
grau de seleção e assimetria positiva (Fernandes, 2010).  
As diferenças granulométricas refletem, de certa forma, a 
atuação de sistemas frontais no verão, representando assim, 
tendência de transporte de sedimentos para nordeste, 
segmento correspondente ao centro da cidade de Rio das 
Ostras.

2.2  Clima de ondas e marés 

Trabalhos desenvolvidos na bacia de Campos definem o 
clima de ondas da região como predominantemente de tempo 
bom, com variações no quadrante nordeste e ocorrências de 
ondulações de tempestade provenientes de Anticiclones do 
Atlântico Sul (AAS) associadas aos sistemas frontais e frentes 
frias polares com direção leste-sudeste (Silva, 2009). 

A altura predominante das ondas significativas “Hs” na 
região de Rio das Ostras, ocorre na classe de 1,0 a 2,0 m 
em 40% das observações efetuadas. A segunda classe de 2,0 
a 3,0 m representa 20 a 28%. A classe 0,0 a 1,0 m ocupa a 
terceira posição com 15 a 26%. Verificou-se que o quadrante 
sul é responsável pelo maior percentual de ondas de 2,0 a 
3,0 m. Para ondas menores de 1,0 m, a situação se inverte, 
sendo a direção nordeste aquela cujo percentual de ondas é 
maior, seguido pelas direções leste, sudeste e sul.  As ondas 
mais altas neste trecho da costa brasileira são do quadrante 
sul caracterizadas por ressacas ocasionais com altura na 
arrebentação inferior a 3,0 m (Silva, 2009). 

Nessa região, o período médio das ondas é de 5 a 
8 s. Períodos acima de 10 s representam estado de mar 
caracterizado por ondulações de tempestade não muito 
freqüente nesse trecho de litoral fluminense. Registros de 
períodos provenientes de ondas de nordeste são de 5 a 6 s com 
30% das medições. Ondas de leste apresentam períodos de 6 
a 7 s em 27% das ocorrências. Ondas de sudeste apresentam 
períodos mais freqüentes no intervalo de 6 a 7 s com 30%. 
A direção sul apresenta classes de períodos com maior 
percentual de ocorrência de 6 a 8 s correspondendo 27%. 
O regime de maré caracteriza-se como do tipo assimétrico 
e semi-diurno com amplitude de aproximadamente 1,0 m 
(Silva, 2009).

2.3  Meio antrópico

Em Rio das Ostras, assim como em todo Brasil, as pressões 
sócio-econômicas na zona costeira vêm desencadeando, 
ao longo do tempo, processos acelerados de urbanização 
não planejada e intensa degradação dos recursos naturais, 
ameaçando a sustentabilidade econômica e a qualidade 
ambiental e de vida das populações humanas. 

A população é de 105.757 habitantes com taxa média de 
crescimento de 6,7% ao ano conforme censo demográfico de 
2010 (IGBE, 2011). Em relação à urbanização, a população 
rural de Rio das Ostras registrou entre 2000 e 2010 acréscimo 
de 4,1% do contingente, enquanto a população urbana 
cresceu 38,5%, no mesmo período (Fernandes, 2010). Esse 

crescimento concentra-se nas margens da Rodovia Amaral 
Peixoto, principal via de acesso ao município, assentada sobre 
a pós-praia e cordões holocênicos regressivos vulneráveis à 
ação antrópica. 

3.  MATERIAL E MÉTODOS 

3.1  Georefernciamento e fotointerpretação

Durante a etapa de geoprocessamento foram utilizadas 
fotografias aéreas de diferentes vôos: de 1975, pertencente 
ao acervo do Departamento de Recursos Minerais do 
Estado do Rio de Janeiro (DRM); e mosaico ortorretificado 
fornecido pela AMPLA Engenharia de 2003. Para calcular a 
taxa de recuo da linha de praia a partir de fotografias aéreas 
foi utilizado o método computacional denominado ponto 
de terminação “end point rate”. A aplicação desse método 
permitiu aferir a distância horizontal entre duas posições de 
linha de costa ao longo de vários pontos da praia (transects) 
entre 1975 e 2003. 

O primeiro passo constou da digitalização a 300 dpi, 
sem compressão, para que as imagens não perdessem 
qualidade. As fotografias ortorretificadas datadas de 2003 
se encontravam em formato digital. As resoluções espaciais 
e escalas das fotografias aéreas de 1975 e 2003 são, 1,7 m 
(1:20.000) e 3,53 m (1:10.000) respectivamente. Nessa etapa 
de trabalho, foi utilizado o software ArcGis 9.2. As ortofotos 
foram utilizadas no georreferenciamento das demais fotos, 
a partir da identificação dos pontos fixos em comum, vias 
urbanas e promontórios. Para tal, o mosaico georreferenciado 
foi aberto no ArcMap juntamente com outras fotos. 

Com a utilização do recurso de georeferencing as imagens 
foram sobrepostas. Essa etapa teve também como objetivo 
corrigir as distorções encontradas. O principal fator a 
ser considerado na correção geométrica de imagens é a 
distribuição dos pontos de controle, também denominados 
de pontos de amarração. Segundo Dias (2009) esses pontos 
devem ser em número suficiente e bem distribuídos. A 
quantidade de pontos depende do modelo utilizado ou do 
grau do polinômio, que cresce conforme sua ordem, quanto 
maior o grau, mais pontos são necessários. Utilizou-se o 
sistema de coordenadas UTM, datum SAD 1969 zonas 
24 S. Adotou-se a opção polinômio de terceira ordem. Em 
seguida foi demarcada a linha de vegetação da pós-praia 
para comparação posterior com fotos aéreas utilizadas. Para 
correção da linha de água (water line) utilizou-se a referências 
de nível (RN) integrante da rede geodésica brasileira 
implantada e mantida pelo Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística - IBGE. Por fim, a representação espacial da 
série histórica foi realizada sobre as ortofotos de 2003. 

3.2  Execução de perfis de praia

Para quantificar o transporte transversal de sedimentos 
foram executados 24 perfis de praia durante os dias 27 de 
fevereiro de 2009, 07 de junho de 2009 e 30 de janeiro de 
2010, oito perfis por cada campanha de campo. Foram 
empregados receptores rastreadores GPS Geodésico - Ashtech 
Promark 2 pertencentes ao Laboratório de Geologia Costeira, 
Sedimentologia & Meio Ambiente - Museu Nacional / UFRJ. 
Utilizou-se como referência topográfica o datum vertical 
Imbituba (nível zero) definido pelo Instituto Brasileiro de 
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Geografia e Estatística - IBGE. A localização dos perfis de 
praia priorizou a proximidade de infra-estruturas urbanas 
(praças, ciclovias e hotéis). Os procedimentos adotados para 
execução dos perfis foram: 

Reconhecimento de referências de nível (RN) integrantes •	
da rede geodésica brasileira implantada e mantida pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 
Execução do posicionamento diferencial estático para 
subsidiar a definição da ondulação geoidal (Castro & 
Coutinho, 2007);
Transporte da base de referência de nível (RN) •	
localizada no trevo de acesso a cidade de Búzios para 
a Praia das Tartarugas em Rio das Ostras, facilitando 
assim, a logística de trabalho. Nesta etapa foi adotado 
o posicionamento diferencial estático, com taxa de 
rastreio de 1,0 segundo e tempo de rastreio acima de 
60 minutos (IBGE, 1994); 
A definição da estação GPS na Praia das Tartarugas e •	
adjacências denominada “BASE” foi obtida a partir 
da base transportada para Rio das Ostras. Os perfis de 
praia foram denominados de “A”, “B”, “C”, “D”, “E”, 
“F”, “G” e “H” a partir da estação GPS BASE. Em 
campo, os perfis foram obtidos através do método de 
posicionamento diferencial semi-cinemático (stop-and-
go) com taxa de rastreio de 2,0 segundos e tempo de 
rastreio de 15 segundos (IBGE, 1994);
O pós-processamento dos dados de posicionamento •	
foi realizado através do software Ashtech Solutions 2.7. 
As coordenadas horizontais e verticais foram definidas 
pela altura elipsoidal – h e altura ortométrica – H;

    Dados coletados pelos receptores foram processados 
no Programa Astech Solutions, complementados 
posteriormente com informações do relatório da estação 
geodésica utilizada. A primeira parte consistiu na 
configuração dos equipamentos de acordo com o tipo 
do rastreio conforme especificações técnicas. Em ambos 
os levantamentos, os dois receptores foram ligados, 
simultaneamente, para que pudesse ser processado no 
programa Astech Solutions. As informações da estação 
ocupada “3073 D” foram obtidas no site do IBGE 
- Seção de Geodésia. Após o reconhecimento desta 
estação foi executada a transferência da base do trevo 
de acesso à cidade de Búzios para Rio das Ostras (Praia 
das Tartarugas). 

     Foram utilizadas as seguintes especificações para coleta de 
dados pelos rastreadores: 

Posicionamento estático: horizontal 0,005 m + 1,0 	
ppm, vertical 0,010 + 2,0 ppm. 
Posicionamento cinemático: horizontal 0,012 m + 2,5 	
ppm, vertical 0,015 + 2,5 ppm. 

3.3  Estimativas de volumes de perfis de praia (transporte 
transversal)

As distribuições dos dados dos perfis de praia obtidos com 
um rastreador GPS pro mark 2, foram plotados em gráficos de 
dispersão “x” e “z”,  onde: “x” é a distância offshore e “z” é a al-

tura elipsoidal, definiram a morfologia da praia no momento 
da medição. Através do programa MATLAB cada perfil foi in-
tegrado através da equação de Simpson. A Regra de Simpson 
consiste na aproximação da função contínua f (x) no intervalo 
[a,b] por uma função de segunda ordem, ou seja, na aproxi-
mação de uma curva por uma parábola (Castro & Coutinho, 
2007). A equação apresenta a seguinte característica:

(1)[ ]0 1 24
3

b

a

hf ( x )dx f ( x ) f ( x ) f ( x )= + +∫

    O transporte transversal (Tt) de sedimentos para o perío-
do compreendido entre os dias 27 de fevereiro de 2009 e 30 
de janeiro de 2010 foi estimado a partir da expressão: 

Tt = Vverão(2010)  - Vverão (2009)
(2)

Foi considerado para o cálculo dos volumes o limite de 
contorno lateral de 10 m para cada perfil. Essa opção foi 
definida em função das características morfológicas de cada 
ponto de perfil de praia monitorado. Para confecção dos 
gráficos referentes aos perfis obtidos em campo foi utilizada a 
planilha Excell 2003 (Fernandes 2010). 

4.  RESULTADOS

4.1 Histórico de recuo da linha de praia

A análise de fotografias aéreas de diferentes datas utilizando 
técnicas de geoprocessamento permitiu mensurar alterações 
na posição da linha de praia. A retrogradação da linha de praia 
foi obtida a partir da fotografia aérea de 1975 e do mosaico 
ortorretificado de 2003, abrangendo um intervalo de 28 anos.  
As figuras 2 e 3 foram geradas a partir do software ArcGis 9.2. 

Os resultados apontam recuo médio de linha de praia na 
ordem de 40 m no intervalo de 28 anos. A taxa de recuo foi de 
aproximadamente 1,4 m/ano, considerada elevada para uma 
área urbana assentada sobre ambiente de pós-praia de média a 
alta densidade populacional. 

Durante o intervalo de 28 anos verificou-se que as maiores 
taxas de recuo da linha de praia ocorreram nos perfis “E”, “F” 
e “G” e a menor no perfil “H” (tabela 1). 

4.2  Perfis de praia 

A diferença volumétrica entre os perfis de praia registrados 
em curto prazo permitiu definir os volumes erodidos e 
depositados e os locais de retrogradação e progradação da 
linha de praia. A figura 4 mostra a localização dos perfis de 
praia executados ao longo do arco praial de Rio das Ostras, 
Estado do Rio de Janeiro, Brasil. 

O comprimento da face da praia (beachface) no perfil 
morfológico realizado em 27/02/2009 com o rastreador 
Pró-Mark 2, mostra o perfil “A’ com 37,125 m, o perfil “B” 
com 31,091 m, o perfil “C” com 34,890 m, o perfil “D” 
com 22,789 m, o perfil “E” com 28,625 m, o perfil “F” com 
24,452 m, o perfil “G” com 20,465 m e o perfil “H” com 
9,838 m (figura 5). 
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Figura 3. Detalhes do trecho de praia frontal ao trevo rodoviário 
de Rio das Ostras. A linha em azul representa a posição da 
linha de praia no ano de 1975 e a linha em vermelho aponta 
aproximadamente a posição atual. Foto base 2003.
Figure 3. Details of the Tartarugas beach front Amaral Peixoto 
highway in Rio das Ostras town. Position  of the shoreline by aerial 
photographs from 1975 (blue line) and Actual position (red line). 
Photo base 2003.

Figura 2. A linha em azul representa a posição da linha de praia 
no ano de 1975 e a linha em vermelho aponta aproximadamente a 
posição atual. Foto base 2003.
Figure 2. Position  of the shoreline by aerial photographs from 1975 
(blue line) and Actual position (red line). Photo base 2003.  

Perfis Recuo da linha de vegetação (m) Recuo da linha de praia (m) Recuo total em cada perfil (m)

A 13 30 43

B 10 34 44

C 13 31 44

D 15 34 49

E 22 29 51

F 24 21 45

G 21 22 43

H 7 16 23

Tabela 1. Variação do recuo da linha de vegetação e de linha de praia entre 1975 e 2003 dos pontos correspondentes aos perfis de “A” a “H”.
Table 1. Draw back  variation of the shoreline and vegetation between 1975 and 2003, points (profiles) “A” to “H” .
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Resultados obtidos através de rastreadores apontam 
retrogradação da linha de praia em todos os perfis executados 
durante o levantamento de campo realizado 07 de junho de 
2009 (2ª etapa). O recuo da linha de praia foi da ordem de 
1,870 m no perfil “A”, 9,345 m no perfil “B”, 0,387 m no 
perfil “C”, 5,055 m no perfil “D”, 8,692 m no perfil “E”, 
0,111 m no perfil “F” e 1,873 m no perfil “G” (figura 6). 
O perfil “H” não foi executado durante o levantamento de 
campo correspondente ao inverno de 2009 em decorrência 
desse ponto de monitoramento encontrar-se abaixo do 
nível de baixamar, impossibilitando assim sua medição pelo 
equipamento utilizado (Figura 6).

O levantamento executado em 30 de janeiro de 2010 (3ª 
etapa) apontou retrogradação da linha de praia em relação à 
campanha de 27 de fevereiro de 2009. A taxa de recuo foi 
de 4,708 m no perfil “A”, 10,146 m no perfil “B”, 0,816 m 
no perfil “C”, 4,180 m no perfil “D” e 7,586 m no perfil 
“E”. Os perfis “F”, “G” e “H” apresentaram aumento no 
comprimento (progradação) de 4,026 m, 0,647 m e 0,401 
m respectivamente (Figura 7).

4.3  Estimativa do transporte transversal de sedimentos

As tabelas 2, 3 e 4 apresentam resultados volumétricos 
entre o verão e o inverno de 2009, o inverno de 2009 e o verão 
de 2010 e as diferenças volumétricas entre os levantamentos 
de campo executados durante verão 2009 e verão de 2010. A 
estimativa dos volumes erodidos foi obtida através da soma 
das diferenças de cada perfil. O valor obtido é da ordem de - 
1300 m³ / ano, considerando o limite de 10 m para cada perfil. 
Este valor de contorno foi determinado pela variabilidade 
morfológica lateral dos pontos de monitoramento.

Figura 4. Imagem aérea com a localização dos perfis transversais de 
praia. Posição da linha de praia em 1975 (linha em azul) e posição 
aproximada atual (linha em vermelho) 
Figure 4. Aerial photo of the beach profiles locations in Tartarugas 
beach. Position  of the shoreline from 1975 (blue line) and Actual 
position (red line). Photo base 2003.  

Figura 5. Perfis morfológicos da Praia das Tartarugas, Rio das Ostras (27 de fevereiro de 2009).
Figure 5. Morphological profiles of Tartarugas Beach, Rio das Ostras town (february, 2009).
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Figura 6. Perfis morfológicos da Praia das Tartarugas, Rio das Ostras (07 de junho de 2009).
Figure 6. Morphological profiles of Tartarugas Beach, Rio das Ostras town (june, 2009). 

Figura 7. Perfis morfológicos da Praia das Tartarugas, Rio das Ostras (30 de janeiro de 2010).
Figure 7. Morphological profiles of Tartarugas Beach, Rio das Ostras town (january, 2009).

Volume verão 2009 (1) Volume inverno 2009(2) (2)- (1) Variação volumétrica (%)

Perfil A 150,88 139,63 -11,25 -16,97

Perfil B 115,57 67,60 -47,96 -55,44

Perfil C 154,05 131,91 -22,14 -34,10

Perfil D 72,52 49,78 -22,73 -16,49

Perfil E 102,10 59,32 -42,77 -43,66

Perfil F 80,60 80,06 -0,54 -0,44

Perfil G 61,72 53,44 -8,27 -5,10

Perfil H 20,57 0,00 -20,57 -100

Tabela 2. Resultados volumétricos entre verão e o inverno de 2009 por perfil de praia.
Table 2. Volumetric results between summer and winter of 2009 for each beach profile. 
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5.  DISCUSSÃO

Através de levantamento do recuo da linha de praia em 
diferentes datas foi calculada a distância horizontal entre a 
linha de costa de 1975 e de 2003. Os resultados apontam 
recuo na ordem de 40 m no intervalo de 28 anos. A taxa 
anual de retrogradação (recuo) foi de 1,4 m/ano. Para uma 
escala temporal de médio prazo esse resultado é considerado 
elevado, tendo em vista o processo acelerado de ocupação 
urbana da zona de pós-praia por residências, hotéis e 
equipamentos públicos. A ausência de um plano diretor 
eficaz para a zona de pós-praia da cidade de Rio das Ostras 
é apontada como o principal problema quanto ao uso e 
ocupação do solo nesse trecho de litoral do Estado do Rio 
de Janeiro, Brasil.       

A execução de perfis sazonais através da metodologia 
proposta permitiu aferir variações morfológicas na praia em 
função dos agentes oceanográficos e geológicos reinantes. 
De acordo com Hallermeier (1981), CERC (1984), USACE 

(1995), Pilkey, (2003), Krause, 2004 e Silva, 2004, o perfil 
de praia deve ser definido até a profundidade de fechamento 
do perfil ativo ( d ). Segundo Pereira & Castro (2007) 
condições hidráulicas altamente energéticas na zona de 
arrebentação das ondas (surf zone) impedem a utilização de 
rastreadores GPS geodésico de alta precisão. Essas condições, 
principalmente no inverno, dificultam a quantificação 
precisa dos volumes erodidos e depositados na ante-praia. 
Apesar dessa deficiência (desvantagem), o método utilizado 
é quantitativo e muito preciso quando comparado aos perfis 
qualitativos propostos por Emery (1961) ainda hoje utilizado 
por alguns pesquisadores no Brasil e em outras partes do 
mundo. 

Verificou-se que os perfis de praia obtidos durante o 
verão (situação de bom tempo) apresentam características 
progradacionais, ausência de concavidades e de escarpas no 
limite entre a pós-praia e face da praia. Essas características 
constituem respostas geomorfológicas à ação de ondas de bom 
tempo e ausência de sistemas frontais de alta pressão (Suguio, 

Volume inverno 2009(1) Volume verão 2010(2) (2)-(1) Variação volumétrica (%)

Perfil A 139,63 123,12 -16,51 -23,05

Perfil B 67,60 63,90 -3,70 -2,50

Perfil C 131,91 135,11 -3,20 -4,32

Perfil D 49,78 53,51 +3,72 1,99

Perfil E 59,32 64,33  +5,00 2,96

Perfil F 80,06 101,31 +21,25 17,01

Perfil G 53,44 64,67 +11,22 21,00

Perfil H 0,00 21,84       +21,84

Tabela 3. Resultados volumétricos estimados entre o inverno de 2009 e verão de 2010 por perfil de praia.
Table 3. Volumetric results between winter 2009 and summer 2010 for each beach profile.

Volume verão 2009 (1) Volume verão 2010(2) (2)-(1) Variação volumétrica (%)

Perfil A 150,88 123,12 -27,76 -41,88

Perfil B 115,57 63,90 -51,67 -44,71

Perfil C 154,05 135,11 -18,94 -29,17

Perfil D 72,52 53,51 -19,01 -26,21

Perfil E 102,10 64,33 -37,76 -36,98

Perfil F 80,60 101,31 +20,70   25,68

Perfil G 61,72 64,67   +2,94     4,76

Perfil H 20,57 21,84   +1,27     6,17

Tabela 4. Resultados volumétricos estimados entre o verão de 2009 e verão de 2010 e diferenças volumétricas por perfil de 
praia (m³).
Table 4. Volumetric results between summer 2009 and summer 2010 and bulk difference for each beach profile (m³)
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1992). O mês de fevereiro de 2009 no sudeste brasileiro foi 
caracterizado por estabilidade pluviométrica e ausência de 
frentes frias. Análise da carta sinótica correspondente aos 
dias 25 e 26 de fevereiro de 2009, sugere que a passagem de 
anticiclones tropicais no Atlântico Sul manteve condição de 
estabilidade. 

Os perfis de praia obtidos durante o inverno apresentam 
concavidade bem acentuada e escarpa de praia bem 
definida (Figura 6). São tipicamente erosivos, caracterizados 
por retrogradação (recuo) de linha de praia e déficit de 
sedimentos. Nessa estação do ano, compreendendo os meses 
de junho, julho e agosto, é frequente a entrada de frentes 
frias e ocorrência de ondulações de tempestade. O período 
médio das ondas nessa estação, em Rio das Ostras varia 
de 5 a 8 s, podendo atingir até 10 s. A altura das ondas na 
arrebentação (surf zone) é de 2,0 m, podendo alcançar até 3,0 
m em ocasiões excepcionais. Essas condições oceanográficas 
favorecem recuos de linha de praia (retrogradação) mais 
pronunciados, atingindo a infra-estrutura urbana localizada 
a retaguarda da praia.

 Os perfis morfológicos realizados em janeiro de 2010 
representam praticamente as mesmas características dos 
perfis obtidos em fevereiro de 2009 (Figura 7). Observa-se a 
ocorrência de uma faixa de pós-praia e face da praia com alto 
gradiente. Este fato pode ser relacionado ao clima de ondas 
de bom tempo durante a execução dos perfis. Tal situação 
meteorológica caracteriza ausência de sistemas frontais e 
frentes frias próximos à área de estudo. 

Comparando as figuras 5, 6 e 7 representativas dos perfis 
sazonais, observa-se a resposta geomorfológica da praia 
frente aos agentes oceanográficos (ondas, marés e correntes) 
e geológicos (transporte de sedimentos) traduzidos em perfis 
erosivos e perfis acrescidos. 

Os perfis “A”, “B”, “C”, ”D” e “E” localizados no centro 
e no sul da área, trecho menos urbanizado e mais exposto ao 
ataque de ondas de nordeste, apresentaram maiores déficits 
de sedimentos em comparação aos perfis “F”, “G” e “H” 
que se encontram mais abrigados. Verificou-se ocorrência 
de escarpa praial  que delimita o perfil ativo da praia. Essa 

feição morfológica denota déficit sedimentar em função da 
não recomposição da pós-praia diante à ação de ondas de 
bom tempo (Souza et al, 2005). 

Analisado o comportamento morfológico dos perfis de 
praia ao longo do arco praial estudado foram selecionados 3 
(três) perfis representativos. Optou-se pelos perfis “A”, “D” 
e “G” em função da resposta geomorfológica diferenciada 
ao ataque das ondas e ao comportamento do transporte 
transversal de sedimentos. 

A Figura 8 compara as 3 (três) campanhas realizadas no 
perfil “A”, segmento sul do arco praial. O comprimento 
do prisma praial emerso nesse trecho de praia foi de 
aproximadamente 28 m no verão de 2009. O volume de 
sedimentos acumulados também foi maior durante esse 
período. Tal fato pode ser correlacionado a condições 
oceanográficas mais estáveis. Nota-se que o perfil executado 
no verão de 2010 apresenta quebra fisiográfica bem marcada 
entre a pós-praia e a face da praia. Essa constatação relaciona-
se a freqüentes sistemas frontais que atingiram a costa de Rio 
das Ostras durante os dias que antecederam a campanha de 
30 de fevereiro de 2010. Observou-se em diversos trechos 
da área estudada a destruição da faixa frontal de vegetação 
de restinga. Segundo Souza et al (2005) a presença de 
feições morfológicas escarpadas é classificada como um dos 
indicadores de erosão costeira. 

A figura 9 representa o perfil “D” localizado próximo 
a um antigo condomínio, construído sobre a zona de pós-
praia. Verifica-se certa semelhança entre todas as campanhas 
realizadas. A variação volumétrica entre o verão de 2009 e o 
verão de 2010 foi de - 26,21 m³, considerada muito baixa. 
Tal resultado pode ser explicado em função da linha de 
praia local se encontrar abrigada do ataque das ondulações 
de tempestade impedindo assim, a remoção de maiores 
volumes de sedimentos por ondas e correntes de retorno (rip 
currents).   

A figura 10 mostra o processo de ocupação urbana da 
área correspondente ao perfil “D”. Observa-se processo 
de retrogradação (recuo) de linha de praia mesmo após a 
construção de um muro de proteção (seawall) com o intuído 

Figura 8. Comparação do Perfil “A” para as três campanhas executadas entre fevereiro de 2009 a janeiro 
de 2010.   
Figure 8. Comparison of Profile “A” for the three campaigns between february, 2009 and january 2010. 
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de proteger residências (Fernandes, 2010).  A construção 
de estruturas de enrocamento ou muros de arrimos na 
linha de praia, altera a dinâmica do transporte transversal 
de sedimento induzido por ondas e correntes de retorno, 
acarretando erosão acelerada nas extremidades e solapamentos 
das referidas obras. 

Durante o verão de janeiro de 2010 caracterizado 
por condições de bom tempo, não registrou-se reposição 
sedimentar no perfil “G”. A permanência da escarpa praial 
durante o período de monitoramento deve-se a implantação 
de uma estrutura de enrocamento do tipo gabião, paralela à 
linha de praia (seawall) que potencializou o processo erosivo 
nas extremidades da referida obra. Essa interferência mal 
sucedida acarretou significativas perdas patrimoniais em 
grande parte da orla costeira da cidade de Rio das Ostras 
(Figuras 12 e 13). 

A aplicação do método de monitoramente de perfil de 
praia permitiu definir satisfatoriamente os volumes erodidos 
e depositados em cada ponto monitorado. Durante o período 
de 27 de fevereiro de 2009 e 07 de junho de 2009 registrou-se 
perdas volumétricas na ordem de 176,23 m³ de sedimentos 
em todos os perfis, sendo que, as maiores taxas foram de 
41% e 44% nos perfis “A” e “B” respectivamente. Tal fato 
deve-se ao aumento da freqüência de ondas do quadrante 
leste e sudeste que propiciou acúmulo de sedimentos mais 
finos e de assimetria decrescente no sentido do perfil “H”, 
trecho mais a norte do arco praial (Figura 4). Durante o 
período entre 27 de fevereiro de 2009 a 30 de janeiro de 
2010 ocorreu acréscimo volumétrico nos perfis morfológicos 
“F”, “G” e “H”. Essa constatação corrobora tendência de 
transporte residual para nordeste nos setores mais abrigado 
da praia representados pelos 3 (três) últimos perfis.

6.  CONCLUSÕES

De acordo com os objetivos propostos e a metodologia 
aplicada, chegou-se às seguintes conclusões sobre o processo 
erosivo na Praia das Tartarugas: 

Fotografias áreas de 1975 e 2003 indicam retrogradação 	
(recuo) médio da linha de praia na ordem de 40 m, 
sendo que a maior taxa foi no perfil “E” com 51m, 
e a menor no perfil “H” com 16m. No intervalo de 
monitoramento correspondente a fevereiro de 2009 
a janeiro de 2010, a retrogradação foi de 5,0 m / 
ano. A taxa média entre 1975 a 2003 foi estimada 

Figura 9. Comparação do perfil “D” para as três campanhas executadas entre fevereiro de 2009 e janeiro 
de 2010.
Figure 9. Comparison of Profile “D” for the three campaigns between february, 2009 and january, 2010.  

Figura 10. Construção de muro de arrimo (proteção costeira). 
Observe processo de erosão costeira na extremidade do 
empreendimento.
Figure 10. Severe erosion and equivocated coastal defense works in 
Rio das Ostras town, Rio de Janeiro State - Brazil.

O perfil “G” mostra a presença de processo erosivo na 
pós-praia aterrada por obras de infra-estruturas realizadas 
pela Prefeitura Municipal de Rio das Ostras. Verificou-se que 
o perfil de praia praticamente não sofreu alterações durante a 
etapa de monitoramento (Figura 11). Tal fato deve-se a esse 
trecho de linha de praia se encontrar abrigado das ondulações 
de tempestade provenientes do quadrante sul.    
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Figura 11. Comparação do perfil “G” para as três campanhas executadas entre 2009 e 2010.
Figure 11. Comparison of Profile “G” for the three campaigns between february, 2009 and january, 2010.  

Figura 12. Área adjacente ao perfil  “G”. Detalhe do trecho em 
processo erosivo acelerado, Rio das Ostras.
Figure 12. Severe erosion near to “G” profile in Rio das Ostras town.

Figura 13. Processo de erosão costeira na Praia das Tartarugas. 
Observe a construção de uma estrutura de enrocamento em 
processo de solapamento após uma tempestade ocorrida em agosto 
de 2008 (Rio das Ostras, Estado do Rio de Janeiro).
Figure 13. Tartarugas beaches under severe erosion and equivocated 
coastal defense “seawall” after a storm in august / 2008 (Rio das 
Ostras, Rio de Janeiroem 1,4 m/ano, considerada preocupante, tendo em 

vista, equipamentos públicos e privados (praças, 
residências e hotéis) de alto valor imobiliário, situados 
à retaguarda da linha de praia em erosão; 
Registrou-se erosão costeira nos perfis de praia “A”, 	
“B”, “C”, “D” e “E” e deposição de sedimentos nos 
perfis “F”, “G” e “H”. As diferenças volumétricas em 
m³ entre os trabalhos de campo realizados entre o 
verão de 2009 e o verão de 2010 apontam erosão de - 
27,76 no perfil “A”, - 51,67 em “B”, -18,94 em “C”, 
-19,01 em “D”, - 37,76 em “E”. Nos perfis “F”, “G” 
e “H” registrou-se leve acúmulo de material em m³ na 
ordem + 20,70, + 2,94, + 1,26  respectivamente.  
Intervenções antrópica no ambiente de pós-praia 	
através da urbanização e de obras de infra-estrutura 
executadas pela Prefeitura Municipal de Rio das 
Ostras são entendidas como vetores de desequilíbrio 

sedimentar, traduzidos em erosão costeira. A 
construção da barragem de Juturnaiba modificou a 
dinâmica sedimentar do rio São João, acarretando 
alterações também no balanço sedimentar das praias a 
jusante, incluindo a Praia das Tartarugas localizada a 
norte da desembocadura desse rio; 
A análise de cartas sinóticas demonstra ocorrência 	
principalmente no inverno de sistemas frontais próximo 
ao litoral de Rio das Ostras, causando instabilidade 
metereológica e condições hidrodinâmicas muito 
energéticas. A relação entre ondulações de tempestade 
e a ocupação inadequada da faixa de pós-praia e 
face da praia pela urbanização desse trecho de litoral 
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fluminense, potencializou o processo erosivo aqui 
estudado; 
Durante todos os trabalhos de campo o diâmetro 	
mediano do grão (D50) na face da praia apresentou 
padrão de distribuição decrescente do perfil “A” para 
ao perfil “H”. Resultados obtidos para os sedimentos 
coletados na face de praia durante as campanhas verão 
de 2009 e inverno 2009 demonstram tendência de 
diminuição do grau de assimetria do perfil “A” para 
o perfil “H”, traduzido em acúmulo de sedimentos 
finos em direção ao perfil “H”. Essa constatação 
explica o baixo gradiente e ausência de faixa de areia 
nesse perfil praticamente o ano inteiro. Nos perfis “A” 
e “B” correspondem aos segmentos mais exposto as 
ondulações de tempestade no arco praial estudado, 
verificou-se ocorrência de sedimentos grossos 
dispersos sobre uma matriz constituída por sedimentos 
mais finos. Esse trecho de praia de baixo gradiente 
caracteriza-se por processo erosivo decorrente da 
exposição desses perfis morfológicos ao ataque das 
ondas do quadrante sul (mais energéticas); 
Estimativas de volumes erodidos foram obtidas através 	
da soma das diferenças de cada perfil. O valor obtido 
é da ordem de - 1300 m³ / ano. A perda volumétrica 
decorrente do processo retrogradação da linha de 
praia é continua. Estima-se que entre 10 a 15 anos 
toda faixa urbana paralela a Rodovia Amaral Peixoto 
correspondente a Praia das Tartarugas em Rio das 
Ostras será totalmente ou parcialmente destruída pela 
erosão. 

   Portanto, o método quantitativo de execução de perfis de 
praia através do posicionamento por satélites com correção 
diferencial de um GPS Geodésico de alta precisão e análise de 
fotografias áreas de diferentes datas, mostrou-se eficiente no 
estudo de praias arenosas em processo erosivo. A execução desse 
método de perfil de praia ainda pouco conhecido no Brasil é 
útil em projetos de engordamento (nourishment) artificial de 
praias arenosas submetidas à erosão costeira, entre estas, a Praia 
das Tartarugas. Realçam-se algumas deficiências no método 
aqui aplicado. Condições hidráulicas altamente energéticas na 
zona de arrebentação das ondas (surf zone) podem danificar 
o equipamento, impossibilitando assim, medições nesses 
momentos. Essas constatação foi comprovada na campanha 
de inverno dos perfis “A” e “B” na zona de ante-praia trecho 
mais exposto às ondas do quadrante sul. Deficiências aqui 
identificadas podem ser solucionadas através de levantamentos 
batimétricos na zona de ante-praia utilizando jetski ou cálculos 
empíricos de estimativas de profundidades de fechamento do 
perfil em condições de ondas extremas.  
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RESUMO 

A extracção de sedimentos nas zonas costeiras é uma actividade de importância e prática crescentes há já vários anos e em diversos 
países. A evolução de uma zona de extracção depende essencialmente do tipo de sedimento e das características hidrodinâmicas do local. 
No presente trabalho pretendeu-se estudar a evolução morfológica e sedimentar de uma escavação ao largo de Vale do Lobo (Algarve, 
Portugal) com base em 3 campanhas batimétricas realizadas entre 2006 e 2008, antes e após a extracção, assim como numericamente, 
através da aplicação de um modelo morfodinâmico – MORSYS2D. Os dados batimétricos foram inseridos num sistema de informação 
geográfica (ArcGIS), para estimar os volumes de sedimento removidos e acumulados, analisar a variação morfo-sedimentar ocorrida 
durante o período de estudo e prever o tempo de persistência da escavação. Da análise dos dados batimétricos verificou-se uma suavização 
geral da área escavada com acreção no interior e erosão nos flancos e estimou-se um tempo de persistência da perturbação da batimetria, 
não inferior a 24 anos. Os resultados numéricos foram analisados a partir dos fluxos sedimentares e da evolução batimétrica induzida 
pelas correntes geradas pelo vento, maré e agitação marítima. Os resultados mostram um grande impacto dos eventos de tempestade com 
altura significativa de onda superior a 2,5m e ventos fortes na evolução morfológica da escavação e nas áreas em redor. A comparação dos 
resultados numéricos com a análise dos levantamentos batimétricos adquiridos permitiu avaliar a boa performance do modelo.
Palavras-chave: Dragagem, Impacto Morfológico, Evolução de uma Escavação, Plataforma Continental, Modelo Morfodinâmico.
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1.  INTRODUÇÃO

A dragagem é uma actividade de extrema importância 
na defesa da orla costeira (através da alimentação de praias), 
na manutenção das condições necessárias à navegabilidade 
dos canais e na extracção de agregados para construção. A 
procura de sedimentos provenientes da zona costeira tem 
sido prática recente em muitos países, constituindo uma das 
principais fontes de agregados quer para a construção, quer 
para a alimentação de praias (Cooper et al., 2007; Kubicki et 
al., 2007).

A extracção de agregados ao largo apresenta, no entanto, 
alguns impactes negativos no ambiente marinho, quer na 
morfodinâmica da região, quer a nível ecológico. (Kubicki et al., 
2007; Van Rijn & Walstra, 2002). A criação de uma escavação 
no fundo do mar afecta o campo de ondas e de correntes e, 
consequentemente, as taxas de transporte sedimentar (Van Rijn 
& Walstra, 2002). Estas modificações podem não se restringir 
apenas à área da extracção propriamente dita. A presença 
da escavação pode modificar o campo de ondulação através 
de refracção e, numa menor extensão através de difracção, e 
desta forma alterar a localização da zona de rebentação. Estas 
modificações podem alterar os padrões do transporte de 
sedimentos no litoral e introduzir perturbações na evolução 
da linha de costa (Demir et al., 2004). 

Os efeitos de persistência de uma escavação e a sua 
evolução, em particular a sua migração e taxa de enchimento, 
são ditados pelas características hidrodinâmicas e físicas do 
local, tal como a natureza do substrato, o método de dragagem 
usado, a geometria da escavação, a distância à costa e o tipo 
de comunidades bentónicas existentes no local (Hitchcock & 
Bell, 2004; Cooper et al., 2007; Roos et al., 2008).

Assim, para avaliar o impacte de uma dragagem é importante 
estudar as modificações nos campos hidrodinâmicos e 
a extensão em que se fazem sentir, estimar o tempo de 
permanência da perturbação na batimetria e a sua influência 
na linha de costa.

Este trabalho estuda a evolução morfo-sedimentar de 
uma zona de escavação ao largo de Vale do Lobo, Algarve, 
Portugal (Figura 1), provocada por extracção de sedimentos 
para alimentação da praia de Vale do Lobo. Esta secção 
costeira apresenta arribas verticais com 26m de altura máxima. 
Oliveira (2005) mostra que entre 1991 e 1999 as arribas 
recuaram, em média, 1m/ano. O presente estudo é efectuado 
primeiramente com base em levantamentos batimétricos 
realizados após a dragagem. Posteriormente, é realizado um 
estudo numérico, através do desenvolvimento e aplicação de 
um modelo morfodinâmico - MORSYS2D - para avaliar a 
evolução temporal da escavação. A performance do modelo é 
avaliada mediante comparação dos resultados numéricos com 
a análise dos levantamentos batimétricos efectuados na área de 
estudo. A análise e impacte da escavação no transporte litoral e 
linha de costa foram efectuados por Proença et al. (no prelo).

ABSTRACT 

Sand extraction in coastal zones is an important activity and has been a common practice in many countries for many years. The evolution 
of a sand pit, and in particular its migration and rate of replenishment, depends on the type of sediments and the hydrodynamic characteristics of 
the area. The present work studies the evolution of an offshore sand pit (Vale do Lobo, Algarve, Portugal) based on 3 bathymetric surveys carried 
out between March/May 2006 and November 2008, prior and after dredging operations, and numerically, by applying a morphodynamic 
model - MORSYS2D. The bathymetric data were inserted into a georeferenced GIS database (ArcGIS) for calculation of sediment volume 
changes, evaluation of the morpho-sedimentary variations, and estimation of the recovery time. The results show an infill of the deepest area of 
the exploration pit as well as some erosion in the flanks, which resulted in the smoothing of the initial excavation topography, and a recovery 
time greater than 24 years for near full refill. The numerical results were analysed in terms of the sand fluxes and bathymetry changes induced 
by wind-, tide- and wave-induced currents. The results showed the strong impact of storm events with significant wave height higher than 2,5m 
and strong wind velocities in the morphologic evolution of the pit and surrounding area. 

For the annual mean conditions observed in this coastal stretch (Hs < 1m during 68% of the year) the sediment fluxes are low, and no 
morphological variations are simulated. The tidal fluxes also do not represent a forcing mechanism for sediment transport. The simulations 
performed for the whole period between May 2006 and November 2008 (2,5 years) and during one month encompassing two storm events 
present similar trends for the morphological evolution of the sandpit. The simulated refilling for the 2,5 years and the estimated regeneration 
time of the sand pit are similar to with the ones resulting from the  acquired bathymetric data, allowing to evaluate the good performance of the 
model.

Keywords: Sand Extraction, Morphological Impacts; Sand Pit Evolution, Continental Shelf, Morphodynamic Model. 

Figura 1. Área de estudo (caixa laranja) situada ao largo de Vale do 
Lobo, Algarve, Portugal. Sistema de coordenadas WGS84 UTM 
- zona 29N.
Figure 1. Study area (orange box) off the Vale do Lobo region, Algarve, 
Portugal. WGS84 UTM coordinate system - zone 29N.
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2.  DADOS BATIMÉTRICOS E EVOLUÇÃO MORFO-
SEDIMENTAR DA ESCAVAÇÃO

A extracção de cerca de 370 000m3 de sedimento ao 
largo de Vale do Lobo, Algarve, foi efectuada entre Março 
e Maio de 2006 (Teixeira, no prelo) a uma profundidade 
de 17m, tendo provocado alterações consideráveis na 
morfologia de fundo. A dragagem originou uma depressão 
com cerca de 900m de comprimento, 150m de largura e 
uma profundidade aproximada de 5m, cujo eixo principal 
é orientado de Noroeste a Sudeste e paralelo aos contornos 
batimétricos (Figura 2). 

a área coberta pelo levantamento de 2008, na determinação 
dos volumes acumulados e removidos entre Maio de 2006 e 
Novembro de 2008.

Através da análise comparativa das superfícies batimétricas 

Figura 2. Contornos batimétricos em torno da escavação resultante 
de dragagem em 2006 e transectos transversal e longitudinal 
(profundidade referida ao Zero Hidrográfico). Sistema de 
coordenadas WGS84 UTM - zona 29N.
Figure 2. Sandpit bathymetry after 2006 dredging; longitudinal 
and transversal transects (Depth in reference to chart datum - Zero 
Hidrográfico - 2 m below MSL). WGS84 UTM coordinate system - 
zone 29N.

Esta área foi monitorizada com levantamentos 
batimétricos antes (Março de 2006) e após a extracção (Maio 
de 2006 e Novembro de 2008). Todos os dados batimétricos 
foram inseridos num Sistema de Informação Geográfica 
(ArcGIS) para posterior interpolação, comparação, cálculo 
dos volumes removidos e depositados e avaliação da variação 
morfo-sedimentar ocorrida durante o período em análise.

Após a subtracção das sucessivas superfícies batimétricas, 
foi possível estimar os volumes de sedimento removido 
e acumulado ao longo dos 2,5 anos de monitorização. 
Verificou-se uma remoção de aproximadamente 365 000m3 
de sedimento entre Março e Maio de 2006. 

Entre Maio de 2006 e Novembro de 2008 verificou-se 
uma acreção de sedimentos superior a 60 000m3 (Figura 3). 
Uma vez que a cobertura dos levantamentos batimétricos de 
Março e Maio de 2006 é diferente da de Novembro de 2008 
(esta compreende uma área muito menor), estes cálculos 
foram realizados com base em duas áreas distintas: uma 
maior para as estimativas entre Março e Maio de 2006, e uma 
área bastante menor centrada na escavação coincidente com 

Figura 3. Volumes de sedimentos removidos e acumulados entre 
Março e Maio de 2006 e até Novembro de 2008.
Figure 3. Sediment accumulation and removal volumes between 
March and May 2006 and until November 2008.

e de perfis traçados longitudinal e transversalmente à 
escavação (Figura 4), observa-se que, dois anos e meio após 
a extracção, a depressão foi parcialmente preenchida na sua 
parte mais profunda, havendo uma clara redução da sua 
profundidade. Verifica-se ainda uma redução dos declives 
das paredes laterais, com alguma erosão dos flancos.

Figura 4 – Perfis batimétricos na área da escavação: (a) perfil 
ao longo do transecto (A’-B’), longitudinal ao eixo principal da 
escavação; (b) perfil ao longo do transecto (A-B), transversal ao 
eixo principal (profundidade referida ao Zero Hidrográfico).
Figure 4 - Bottom profiles in the pit-area: (a) longitudinal transect 
(A´-B´) along the main pit axis; (b) transversal transect (A-B) along 
the minor pit axis (depth relative to chart datum) 
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Com base nos volumes de remoção e acreção, considerando 
agora apenas uma área centrada e essencialmente circunscrita 
à zona da escavação propriamente dita, foi estimado o tempo 
de recuperação da escavação, através da determinação da 
sua taxa de enchimento. Para tal considerou-se que a taxa 
de acumulação é variável no tempo, com um decaimento 
exponencial (Vicente & Uva, 1984; Ramos et al., 2005): 

Assumiu-se um valor constante para o diâmetro 
mediano de areia, d50, de 0,77mm com base em análises 
granulométricas efectuadas (Teixeira, no prelo). As simulações 
numéricas foram realizadas entre Maio de 2006 (batimetria 
inicial) e Novembro de 2008.  

4.  RESULTADOS NUMÉRICOS

4.1  Campos Hidrodinâmicos 
Nesta secção é apresentada a solução numérica da 

hidrodinâmica obtida com o modelo MORSYS2D entre 
28 de Março e 29 de Abril de 2008 para um ponto junto 
à escavação e nas áreas adjacentes. Durante este período 
ocorreram dois eventos com ventos fortes e alturas de ondas 
elevadas, entre 5-9 de Abril e 18-20 de Abril, o que assume 
particular interesse para a análise da evolução da morfologia 
da escavação. A Figura 7 apresenta o campo de vento para 
a região de estudo e as correntes médias simuladas com o 
modelo ELCIRC para um ponto localizado no interior da 
escavação. A Figura 8 ilustra a série temporal das componentes 
u e v para o mesmo ponto.

Observa-se que nesta região de estudo, a série temporal 
das componentes da velocidade de corrente contém oscilações 
associadas à onda de maré e que as elipses de maré estão 
bem alinhadas segundo a direcção N-S (Lopes et al., 2009). 
Contudo, a amplitude da corrente de maré é pequena, cerca 
de 0.05m/s. 

Desta forma, nos períodos de fraca intensidade do vento, 
os valores das componentes da velocidade média (u e v) são 
pequenas e oscilam em torno de 0. Durante os períodos de 
ventos fortes de NW os resultados numéricos na Figura 7 
indicam que são induzidas correntes de aproximadamente 
0.2m/s. Para complementar a informação anterior, a Figura 
9 ilustra a distribuição espacial do campo de correntes 
induzidas pelo vento em torno da escavação para o dia 9 
de Abril, correspondente ao máximo da intensidade do 
vento verificado no período em análise. Estas correntes têm 
a direcção preferencial para SE resultante da acção do vento 

(1)0

t
V V e τ−
=

0

t
lnV V

τ =

onde V representa o volume remanescente para a recuperação 
total da escavação após um tempo t e τ representa a escala 
de tempo característica de enchimento (o tempo ao fim do 
qual o volume de escavação é 37% do volume inicial, V0). 
As previsões teóricas relativas ao tempo de recuperação da 
escavação apontam para um valor cerca de 24 anos.

3.  APLICAÇÃO DO MODELO MORSYS2D PARA A 
ÁREA DE ESTUDO

O sistema computacional MORSYS2D (Bertin et 
al., 2009) executa o modelo morfodinâmico SAND2D 
(Fortunato & Oliveira, 2004) que calcula os fluxos 
sedimentares através de fórmulas semi-empíricas acoplado 
ao modelo hidrodinâmico ELCIRC (Zhang et al., 2004) 
e ao modelo de propagação de ondas SWAN (Booij et al., 
1996). A presente configuração do modelo contempla as 
acções forçadoras mais representativas, as correntes de maré, 
o vento, a ondulação e considera um meio com densidade 
constante. O modelo ELCIRC foi corrido no modo 
barotrópico 2D, pelo que, as componentes da velocidade 
calculadas se referem a valores médios na vertical. Neste 
estudo é utilizada uma malha de elementos finitos triangular 
não estruturada, com um espaçamento mínimo de 5m, na 
zona da escavação, e máximo de 1500m no restante domínio. 
Os fluxos sedimentares foram calculados considerando duas 
fórmulas: a de Soulsby-Van Rijn (Soulsby, 1997) e a de Bijker 
(Bijker, 1971), que quantificam a componente do transporte 
por arrastamento e em suspensão. Na fórmula de Soulsby-
Van Rijn os valores do coeficiente de atrito foram calculados 
com um coeficiente de rugosidade z0= 6mm adaptado a 
fundos móveis com “ripples”. Na fórmula de Bijker o valor 
da rugosidade de fundo (Ks= 30 z0) foi calculado como um 
parâmetro de calibração do modelo (Ks= 0,1m). A Figura 5 
representa o domínio computacional considerado. 

As condições de fronteira para o nível da superfície livre 
associado à maré na fronteira oceânica aberta foram fornecidas 
por um modelo regional de larga escala (Fortunato et al., 
2002). As condições de fronteira para a ondulação foram 
obtidas a partir do modelo WW3 (Dodet et al., 2010). 
O campo do vento foi especificado a partir dos dados do 
NCEP que alimentaram o modelo WW3 e assumiu-se que 
é uniforme no domínio computacional. A figura 6 apresenta 
a validação do modelo de ondas através da comparação dos 
resultados do campo de ondulação com os dados da bóia-
ondógrafo de Faro. Foram analisados os parâmetros da altura, 
direcção e período da onda. A posição da bóia-ondógrafo de 
Faro encontra-se indicada na figura 5. 

Figura 5. Malha computacional utilizada no modelo 2D – (a) 
Fronteira da malha do modelo SWAN (b) Malha de elementos 
finitos triangular usada nos módulos ELCIRC e SAND2D 
(batimetria em metros referida ao ZH). Localização da bóia-
ondógrafo de Faro (ponto a vermelho).
Figure 5. Computational grid for the 2D model (a) Limits of the 
SWAN nested grid boundary and (b)  Finite element grid used in 
ELCIRC and SAND2D (Depths in meters relative to chart datum). 
Faro buoy location (red point). 
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Figura 6. Validação do modelo de ondas através da comparação com dados da bóia-ondógrafo de Faro no período de Janeiro a Junho de 2006.
Figure 6. Validation of the wave model through comparison with Faro buoy data from January to June 2006.

Figura 7. Vento e correntes calculadas num ponto no interior da escavação (velocidade média na 
vertical) entre 28 de Março e 29 Abril de 2008.
Figure 7. MORSYS2D results between 28th of March and 29th of April 2008 for wind and currents: 
velocity, direction and magnitude in a location inside the sandpit.

e da configuração dos contornos batimétricos. Verifica-se 
também que a presença da escavação induz perturbações 
locais no campo de escoamento médio. 

No que respeita ao campo de agitação marítima as Figuras 
8 e 10 representam, respectivamente, as velocidades orbitais 
e a altura significativa da onda calculadas para um ponto no 

interior da escavação. A altura significativa da onda entre os 
dias 5 e 20 de Abril regista dois eventos com Hs > 2,5m que 
coincidem com ventos fortes de NW. Verifica-se também 
que as velocidades orbitais associadas à agitação marítima 
são sempre inferiores a 0,1m/s, excepto para os períodos 
referidos anteriormente. 
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4.2  Fluxos Sedimentares

A Figura 10 representa as taxas de transporte de 
sedimentos calculadas pelas formulações de Bijker e de 
Soulsby-Van Rijn para um ponto localizado no interior da 
escavação para o período compreendido entre 28 de Março 
e 29 de Abril de 2008. Verifica-se que os fluxos sedimentares 
simulados apresentam valores significativos apenas durante 
os dois eventos com ventos fortes e Hs > 2,5m e que os 
valores calculados com a formulação de Bijker são superiores 
aos obtidos com a formulação de Soulsby-Van Rijn.

A magnitude e a direcção dos fluxos sedimentares 
residuais nas imediações e no interior da escavação 
simuladas com a formulação de Bijker estão representadas na  
Figura 11. Os valores representados correspondem a um 

Figura 8. Resultados do MORSYS2D entre 28 de Março e 29 Abril 
de 2008 – magnitude da velocidade orbital e das componentes 
da velocidade da corrente de maré num ponto no interior da 
escavação.
Figure 8. MORSYS2D results between 28th of March and 29th of 
April 2008 - orbital velocity and tidal current velocities components - 
u and v - magnitude in a location inside the sandpit.

Figura 9. Resultados do MORSYS2D – intensidade e direcção da 
corrente (m/s) nas imediações da escavação a 9 de Abril de 2008. 
Sistema de coordenadas Hayford-Gauss-Militar (HGM).
Figure 9. MORSYS2D results – flow velocities (m/s) in the vicinities of 
the pit at 9th April 2008. Hayford-Gauss-Militar (HGM) coordinate 
system.

Figura 10. Resultados do MORSYS2D entre 28 de Março e 
29 Abril de 2008 - Altura de onda (Hs) e magnitude do fluxo 
sedimentar (m3/m) para as formulações de Soulsby-Van Rijn e 
Bijker.
Figure 10. MORSYS2D results between 28th of March and 29th of 
April 2008 - wave height (Hs) and sediment flux (m3/m) for Soulsby 
Van Rijn and Bijker formulations in a location inside the sandpit.

Figura 11. Resultados MORSYS2D entre 28 de Março e 29 Abril 
de 2008 - Fluxos sedimentares (m3/m) nas imediações da escavação 
para a formulação de Bijker. Sistema de coordenadas Hayford-
Gauss-Militar (HGM).
Figure 11. MORSYS2D results between 28th of March and 29th of April 
2008 - Sediments fluxes (m3/m) for Bijker formulation surrounding 
the pit. Hayford-Gauss-Militar (HGM) coordinate system.

tempo de integração de 120h entre os dias 9 e 14 de Abril 
de 2008. Os fluxos sedimentares apresentam uma direcção 
preferencial NW–SE de acordo com as correntes médias 
induzidas pelo vento (ver Figura 9). A sua magnitude é 
também determinada pela velocidade orbital e apresenta um 
decréscimo no interior da escavação. Os fluxos, em geral, tem 
direcção para sul no flanco norte da escavação e no flanco sul 
são paralelos ao eixo longitudinal da escavação, respondendo 
às variações da batimetria nessa região. 

4.3  Evolução Morfológica da Escavação

Para estudar a evolução da morfologia da escavação 
no período em análise (entre Maio de 2006 e Novembro 
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de 2008) e a sua relação com a ocorrência de eventos 
extremos na agitação marítima e no vento, foram analisados 
os resultados de duas simulações: uma correspondente ao 
período completo de 2,5 anos e outra ao período de 30 dias 
compreendido entre 28 de Março e 29 de Abril de 2008. 
A Figura 12 representa a variação relativa da batimetria 
simulada com o MORSYS2D após 30 dias de simulação para 
o período indicado. Relativamente aos padrões de erosão/
deposição observa-se a existência de duas zonas, a norte e 
no interior da escavação, onde a magnitude das variações 
é superior a 6%. No interior da escavação, os sedimentos 
tendem a depositar-se na zona de maior profundidade e no 
flanco norte da escavação (ver Figura 2) enquanto o flanco 
sul e o bordo a norte da escavação são zonas de erosão. 

Com base nos volumes de remoção e acreção correspondentes 
à simulação de 2,5 anos e considerando uma área centrada e 
circunscrita à zona da escavação idêntica à utilizada na secção 
2, foi estimado o tempo de recuperação da escavação, através 
da determinação da sua taxa de enchimento. O volume de 
sedimento que se depositou é aproximadamente 70 000m3. 
O valor calculado para a taxa de enchimento a partir da 
Equação (1) é muito semelhante ao obtido pela análise dos 
dados batimétricos: cerca de 21 anos.Figura 12. Variação relativa da batimetria (%) da escavação 

simulada após 30 dias, entre 28 de Março a 29 de Abril (valores 
negativos correspondem a erosão e valores positivos a deposição). 
Sistema de coordenadas Hayford-Gauss-Militar (HGM).
Figure 12. Relative variation of the bathymetry (%) after 30 days 
(negative values- erosion and positive values – accumulation). 
Hayford-Gauss-Militar (HGM) coordinate system.

O padrão de erosão/deposição descrito anteriormente é 
também observado para a simulação de 2,5 anos (Figura 13), 
embora a magnitude das variações relativas da batimetria 
tenha aumentado para valores acima dos 10%.

A Figura 14 compara as soluções numéricas com 
as observações na forma de dois perfis batimétricos 
correspondentes aos dois transectos da escavação – 
longitudinal e transversal (Figura 2). Os perfis “Maio 2006” e 
“Nov. 2008” correspondem aos levantamentos batimétricos, 
logo após a extracção e decorridos 2,5 anos, respectivamente. 
A batimetria final simulada entre 28 de Março e 29 de Abril 
de 2008 é identificada como “MORSYS2D-Tempestade 
sim.” e a que resulta da simulação completa de 2,5 anos é 
identificada como “MORSYS2D-sim. 2,5 anos”. Observa-
se que os resultados numéricos reproduzem a tendência 
e padrões dos levantamentos batimétricos: a escavação 
tende a encher na região interior enquanto nos flancos é 
observada erosão, sobretudo a sul. Observa-se também que 
o modelo descreve a progressão da escavação para o largo.  

Figura 13. Variação relativa da batimetria (%) após 2,5 anos de 
simulação, entre Maio de 2006 e Novembro de 2008 (valores 
negativos correspondem a erosão e valores positivos a deposição). 
Sistema de coordenadas Hayford-Gauss-Militar (HGM).
Figure 13. Relative variation of the bathymetry (%) after 2,5 
years simulation (negative values- erosion and positive values – 
accumulation). Hayford-Gauss-Militar (HGM) coordinate system. 

Figura 14. Perfis batimétricos da escavação ao longo dos transectos 
longitudinal (A’-B’) e transversal (A-B).
Figura 14. Bottom profiles along the longitudinal (A´-B´) and 
transverse (A-B) transects in the dredge sandpit.
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5.  DISCUSSÃO E CONCLUSÃO 

No presente trabalho foi estudada e caracterizada a 
evolução morfodinâmica de uma escavação resultante de 
dragagem na plataforma continental interna de Vale do Lobo. 
Com base em 3 levantamentos batimétricos adquiridos entre 
Março de 2006 e Novembro de 2008 estimou-se o volume de 
sedimentos removidos e acumulados, analisou-se a variação 
morfo-sedimentar ocorrida durante o período de estudo 
e fez-se a previsão do tempo de persistência da escavação. 
Verificou-se o preenchimento da parte mais profunda da 
escavação em estudo e erosão nos flancos, o que resulta numa 
suavização geral da área escavada. O volume mobilizado 
de sedimentos na área durante o período de avaliação foi 
estimado em cerca de  60 000 m3. As estimativas do tempo 
de persistência da perturbação batimétrica indicam um valor 
cerca de 24 anos até à recuperação quase total da escavação.

Os resultados numéricos decorrentes da aplicação do 
sistema de modelos de morfodinâmica MORSYS2D ao local 
em estudo demonstram que a evolução da morfologia da 
escavação, assim como as áreas circundantes, são fortemente 
dependentes da ocorrência de eventos na agitação marítima 
com altura significativa da onda superior a 2,5m combinados 
com ventos fortes. Nestas condições, são geradas correntes 
médias (induzidas pelo vento) e oscilatórias (associadas à 
agitação marítima) capazes de mobilizar os sedimentos de 
fundo e de os transportar. Para condições de ondulação 
média (Hs < 1m), que são as mais frequentes naquele troço 
de costa, com cerca de 68% das ocorrências (Costa et al., 
2001) as taxas de transporte são pequenas, do qual não 
resultam alterações na morfologia da escavação. As correntes 
de maré não representam um forçamento importante para 
a morfodinâmica da escavação como demonstraram as 
simulações realizadas só sob o efeito da onda de maré.

A magnitude e a direcção dos fluxos sedimentares 
dentro da escavação e nas suas imediações são determinadas 
pelas seguintes condições hidrodinâmicas: a magnitude da 
velocidade média diminui dentro da escavação e apresenta 
valores máximos no limite norte e na extremidade sul e este 
da escavação, onde se observam efeitos de convergência; a 
diminuição da velocidade média do escoamento e também 
das velocidades orbitais dentro da escavação indicam que 
a capacidade de transporte sedimentar diminui; como 
consequência, a escavação tende a encher ao longo do 
tempo. O padrão das modificações morfodinâmicas da 
escavação simulada para um mês (com dois eventos de 
tempestade) e para 2,5 anos acompanha a tendência dos 
dados batimétricos adquiridos em Novembro de 2008. 
O domínio da influência morfodinâmica da escavação é 
restrito às suas imediações. Verificou-se que os sedimentos 
que contribuem para o enchimento da escavação provêm 
de locais vizinhos maioritariamente localizados a norte, 
numa extensão de 400 m. Os resultados numéricos obtidos 
demonstram qualitativamente a boa performance do modelo 
morfodinâmico MORSYS2D para a plataforma continental 
interna e sugerem que as modificações morfodinâmicas de 
longo prazo, de escavações na área de estudo, podem ser 
investigadas através da simulação de uma sucessão de eventos 
de tempestade. A metodologia desenvolvida e apresentada 
neste trabalho é relevante para a gestão das zonas costeiras 

mas carece de dados batimétricos de alta qualidade de 
forma a minimizar os erros. Para o estudo e monitorização 
da evolução de uma escavação deste tipo, é manifestamente 
necessário efectuar levantamentos batimétricos com sistemas 
multifeixe com sensores de movimento, posicionamento por 
GPS diferencial, e, acima de tudo, com correcções adequadas 
e cuidadosas, nomeadamente dos efeitos de maré, posição 
do sonar e referência ao Zero Hidrográfico. Igualmente 
importante é o registo sazonal dos campos tridimensionais 
de correntes e ondas, com a utilização de ADCP’s e de 
correntómetros/ondógrafos, estes últimos fundeados na área 
de estudo.
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