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Resumo 

Nesta comunicação, descreve-se um estudo de propagação de agitação marítima realizado 
com dois modelos numéricos diferentes, com vista à definição do regime de agitação marítima 
na zona da praia de São Pedro do Estoril. Este trabalho faz parte integrante da primeira fase 
de um estudo de viabilidade, promovido pela Câmara Municipal de Cascais, da implantação 
de um recife artificial para melhoramento das condições para a prática de surf na praia de 
São Pedro do Estoril.  

Os modelos numéricos utilizados são o modelo de refracção de ondas irregulares 
BACKTRACK-REFSPEC, Covas e Pontes (1988) e o modelo de refracção-difracção de ondas 
regulares REFDIF, Dalrymple e Kirby (1991). Com estes modelos, são definidos os regimes de 
agitação marítima locais na zona marítima da praia de São Pedro do Estoril e é efectuada uma 
comparação dos regimes de agitação obtidos. As semelhanças e diferenças encontradas nos 
resultados permitem avaliar potencialidades e limitações de cada um dos modelos utilizados.  

 

Palavras-chave  – Recife artificial, Surf, Praia de São Pedro do Estoril, Modelação numérica, 
Regime de agitação marítima. 

 

1 INTRODUÇÃO 
A praia de São Pedro do Estoril, no concelho de Cascais, apresenta boas condições de 

agitação marítima para a prática de surf. Efectivamente, é das praias em Portugal há mais 
tempo frequentadas por surfistas e o seu clube de surf (Surfing Clube de Portugal – SCP) tem 
30 anos de existência, tendo contribuído decisivamente para o lançamento de atletas de 
renome nacional nas modalidades de Surf, Bodyboard, Longboard e Skimboard. 
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Figura 1 – Praia de São Pedro do Estoril e zona do recife. 

Dada a importância desta prática desportiva no concelho de Cascais, foi proposto pela 
Câmara Municipal a implantação de um recife artificial na zona Este da praia de São Pedro do 
Estoril com o objectivo de potenciar as condições para a prática de surf, através da criação 
artificial de uma “onda de surf” destinada a surfistas experientes. Para este efeito, a Câmara 
Municipal de Cascais, o Instituto Superior Técnico, o Laboratório Nacional de Engenharia Civil 
e a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa formalizaram um protocolo que visa 
fomentar as bases de trabalho para o desenvolvimento de projectos estratégicos na orla 
costeira.  

Em especial, o Laboratório Nacional de Engenharia Civil e o Instituto Superior Técnico 
têm, no âmbito deste protocolo, a missão de assegurar a realização dos estudos de viabilidade 
da implementação de um recife artificial para a prática de surf na praia de São Pedro do Estoril, 
através de realização de trabalho nas duas seguintes componentes: a) Modelação física e 
numérica da propagação de ondas sobre o recife artificial, com vista à análise do seu 
funcionamento hidrodinâmico para diferentes condições de agitação marítima; e b) Avaliação 
do Impacto Ambiental (AIA), com o objectivo de proceder à caracterização da situação de 
referência ao nível dos vários descritores-alvo. 

A componente de modelação física e numérica compreende quatro tarefas: i) a 
caracterização da agitação marítima na zona em estudo, ii) o estudo, em modelo numérico, do 
funcionamento das diversas soluções de recife e o estabelecimento da solução de recife a ser 
ensaiada em modelo físico; iii) os ensaios em modelo físico; e, finalmente: iv) a análise da 
viabilidade da construção do recife artificial para o surf, com base nos resultados numéricos e 
nos ensaios em modelo físico. 

Ora, o conhecimento, tão fiel quanto possível, do regime de agitação marítima 
(nomeadamente o chamado regime geral observado) nas imediações da zona de estudo é 
absolutamente necessário para os estudos de modelação numérica e física. É este o objectivo 
da presente comunicação. A metodologia para a determinação do regime de agitação local é 
indicada de seguida. 

Dado que não existem dados de agitação marítima disponíveis na zona da praia de São 
Pedro do Estoril, a definição do regime de agitação marítima para esse local baseou-se em 
dados observados na Figueira da Foz, Figura 2 a), durante o período de Junho de 1990 a 
Fevereiro de 1996. Estes dados constam de valores tri-horários dos parâmetros altura 

significativa, HS, período de zero ascendente, TZ e direcção da onda, Θ. 

Para transferir esses dados observados para o largo e, assim, definir o regime geral 
observado ao largo da Figueira da Foz, utilizou-se a metodologia TRANSFER, Coli et al. 
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(1999). O regime ao largo foi considerado também o regime ao largo da presente zona em 
estudo, isto é, o regime geral observado ao largo da zona marítima da praia de São Pedro do 
Estoril, Figura 2 a). Por fim, o regime ao largo foi transferido para a zona em estudo, através da 
aplicação de duas metodologias (contendo os modelos já referidos):  

a)  A metodologia TRANSFER que inclui o modelo de refracção de ondas irregulares 
BACKTRACK-REFSPEC, Covas e Pontes (1988);  

b)  A metodologia que inclui o modelo de refracção-difracção de ondas regulares REFDIF, 
Dalrymple e Kirby (1991).  

Definiram-se, assim, os regimes de agitação marítima locais na zona marítima em frente 
à praia de São Pedro do Estoril, Fortes et al. (2007).  

Note-se que os dois modelos numéricos usados são substancialmente diferentes, uma 
vez que o primeiro, o modelo BACKTRACK-REFSPEC, de ondas irregulares, não tem em 
conta a difracção das ondas e o segundo, o modelo REFDIF, de refracção-difracção, não tem 
em conta a agitação irregular. 

a)  b)  

Figura 2 – a) Metodologia TRANSFER (Coli et al. 1999). b) Localização do ponto P4, representativo da zona 
marítima de estudo (Google™ Earth©, 2007). 

Nesta comunicação, descreve-se o estudo de propagação de agitação marítima desde o 
largo até junto à costa, realizado com os modelos numéricos BACKTRACK-REFSPEC e 
REFDIF, para a definição do regime de agitação marítima na zona da praia de São Pedro do 
Estoril. Mais concretamente, descrevem-se primeiramente os modelos numéricos utilizados e 
apresenta-se o regime de agitação ao largo considerado neste estudo. Segue-se a descrição 
do estudo para a definição dos regimes locais, com os dois modelos numéricos. É efectuada 
uma comparação dos regimes de agitação obtidos com os modelos referidos para identificar as 
principais semelhanças e diferenças entre eles e, deste modo, avaliar as potencialidades e 
limitações de cada uma das metodologias utilizadas. Por fim, são apresentadas as conclusões 
do estudo. 

 

2 MODELOS UTILIZADOS 
2.1 A metodologia TRANSFER 

A passagem das características da agitação marítima obtida ao largo da praia de São 
Pedro do Estoril para a zona marítima em frente à praia de São Pedro do Estoril iniciou-se com 
a realização de estudos de refracção de ondas irregulares, utilizando a metodologia 
TRANSFER, Coli et al. (1999).  
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A metodologia TRANSFER assenta na utilização de três modelos numéricos, o modelo 
de refracção de ondas irregulares BACKTRACK e REFSPEC, Covas e Pontes (1988) e o 
modelo de interpolação INTERPOL, Coli et al. (1999).  

O modelo BACKTRACK calcula e desenha os leques de refracção e cria um ficheiro 
contendo, para cada leque correspondente a uma certa frequência, os valores das grandezas 
características das ondas e uma tabela com os valores das direcções Θ e Θo dos raios no 
ponto em estudo e em águas profundas (largo). Este ficheiro constitui um dos ficheiros de 
dados do modelo REFSPEC.  

O modelo REFSPEC utiliza os resultados do primeiro modelo para determinar num ponto 
a resposta a um espectro direccional de águas profundas So (f, Θo) que é caracterizado pelo 
período de pico, direcção espectral média (coincidente com a direcção espectral de pico) e um 
parâmetro s de dispersão da distribuição direccional. Os resultados do modelo BACKTRACK-
REFSPEC constituem a matriz de transferência. Com os resultados obtidos com BACKTRACK-
REFSPEC, o programa de interpolação INTERPOL procede à transferência para o largo das 
características da agitação marítima local ou vice-versa. 

Esta metodologia pode ser utilizada para a transferência de dados de agitação, regimes 
de extremos, médios ou gerais observados, tanto desde a costa para o largo como do largo 
para a costa. 

 

2.2 A metodologia REFDIF 

O modelo REFDIF é um modelo de propagação e deformação da agitação marítima em 
zonas de profundidade variável desenvolvido por Dalrymple e Kirby (1991). Este modelo 
efectua a propagação de ondas regulares em zonas de declive suave e na presença de 
correntes, tendo em conta os efeitos da refracção e difracção (apenas na direcção 
perpendicular à direcção principal de propagação da onda), empolamento, dissipação de 
energia (por atrito ou por percolação do fundo e rebentação das ondas) e outros efeitos 
não-lineares. É um modelo essencialmente adaptado para a modelação de grandes áreas 
costeiras.  

O modelo baseia-se na aproximação parabólica da equação de declive suave. As 
equações do modelo são resolvidas pelo método das diferenças finitas, sendo a discretização 
efectuada sobre uma malha de espaçamento rectangular, utilizando um esquema iterativo 
implícito linha-a-linha no sentido da propagação. Quanto às condições de fronteira lateral, o 
modelo permite a utilização de uma condição de reflexão total ou, em alternativa, uma condição 
de fronteira aberta; em relação às condições iniciais pode-se especificar um campo de ondas 
monocromáticas ou um campo de ondas definido por um espectro direccional.  

Para a aplicação do modelo, deve-se garantir que: 

� o fundo é de inclinação suave (até um valor do declive de 1:3); 

� o ângulo entre a direcção de propagação da onda e a direcção de propagação principal 
não deve ultrapassar os 60° devido à utilização da aproximação parabólica de ângulo largo.  

Como limitações do modelo REFDIF salienta-se o facto de se tratar de um modelo de 
ondas regulares. O modelo apenas tem em conta a difracção de ondas na direcção transversal 
à direcção de propagação de ondas pelo que não deve ser utilizado em zonas abrigadas por 
obstáculos. Além disso, este modelo, por ser parabólico, não deve ser aplicado a zonas onde 
os efeitos da reflexão sejam importantes, pois a componente de onda reflectida é desprezada. 

Para a aplicação do modelo REFDIF, são necessários dados de batimetria da zona a 
modelar, das características das malhas, das opções de cálculo e das condições iniciais de 
agitação marítima. O modelo fornece as alturas e as direcções de propagação de onda em 
qualquer zona, incluindo a de rebentação. 

Para a preparação dos dados, execução e visualização dos resultados do modelo 
REFDIF, utiliza-se a ferramenta SOPRO, Pinheiro et al. (2005, 2007) e Fortes et al. (2006). O 
SOPRO é um pacote informático composto por uma interface com o utilizador que permite 
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operar um conjunto de modelos de propagação de ondas, sendo um deles, o modelo REFDIF. 
A interface com o utilizador permite o armazenamento e a manipulação de dados, a execução 
dos modelos de propagação da agitação marítima e de simulação da trajectória de navios, 
assim como a obtenção dos resultados e a criação das correspondentes visualizações gráficas. 

 

3 REGIME DE AGITAÇÃO AO LARGO 
Para a definição do regime geral observado ao largo da zona marítima na praia de São 

Pedro do Estoril, Capitão et al. (1998), foram efectuados os seguintes procedimentos: 

o Utilização de dados observados na Figueira da Foz, Figura 2 a), durante o período de 
Junho de 1990 a Fevereiro de 1996. Estes dados constam de valores tri-horários de 
HS, TZ e Θ, a que correspondem 13 237 trios; 

o Definição do regime geral observado na Figueira da Foz com base nesses dados; 

o Transposição do regime na Figueira da Foz para o largo, através da metodologia 
TRANSFER, Coli et al. (1999); 

o Definição do regime geral observado ao largo da zona marítima entre a praia de São 
Pedro do Estoril (o qual é considerado idêntico ao regime observado ao largo da 
Figueira da Foz). 

Na Figura 3 apresentam-se as relações HS=f(TZ), HS=f(Θ) e TZ=f(Θ), que caracterizam 
o regime ao largo da Figueira da Foz, isto é, ao largo da praia de São Pedro do Estoril.  

 

Figura 3 – Regime de agitação ao Largo. Relações HS-TZ, HS-ΘΘΘΘ     e ΘΘΘΘ-TZ. 

Pode concluir-se que: 

o Em geral, as direcções espectrais médias ao largo da zona marítima de estudo estão 
compreendidas entre 195° e 355°, sendo as direcções  mais frequentes provenientes do 
sector 280° a 330°. Na gama de direcções entre 290°  e 295° verificou-se o maior 
número de ocorrências. As direcções mais frequentes (280° a 330°) estão 
normalmente associadas a alturas de onda entre 0.5 m e 4.0 m e a períodos entre 4 s e 
11 s; 

o Os valores de HS ao largo podem atingir 9.0 m. Porém, as alturas significativas de 
onda mais frequentes encontram-se na gama entre 0.5 e 4.0 m e foi no intervalo de 1.5 
a 2.0 m que se verificou o maior número de ocorrências;  

o A gama de períodos deste regime é de 3 s a 17 s. Os períodos mais frequentes 
encontram-se na gama de 4 s a 11 s, sendo no intervalo 6 s a 7 s que se verifica o 
maior número de ocorrências. 
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4 REGIME DE AGITAÇÃO LOCAL 
4.1 Metodologia 

Para a caracterização do regime de agitação marítima em frente à praia de São Pedro do 
Estoril, foi necessário: 

- Transferir o regime geral observado ao largo, definido na Secção 3, para o ponto P4 
localizado na zona marítima de estudo, Figura 2 b). A transferência foi efectuada com o 
auxílio do: 

o modelo de refracção de ondas irregulares, BACKTRACK-REFSPEC, da 
metodologia TRANSFER, Coli et al. (1999); 

o modelo de propagação de ondas regulares, REFDIF, Dalrymple e Kirby (1991). 

- Definir e comparar os regimes de agitação locais no ponto P4, obtidos com os dois 
diferentes modelos numéricos. 

 

No entanto, como a transferência individual dos 13 237 trios de valores de agitação 
marítima, que constituem o regime obtido ao largo para o ponto P4, seria impraticável do ponto 
de vista do esforço computacional necessário, optou-se, para qualquer dos modelos numéricos 
atrás indicados, pela construção de uma matriz de transferência, Figura 4, que permite uma 
operação de transferência mais eficaz e rápida, apesar de mais simplificada. Esta matriz de 
transferência foi construída da seguinte forma: 

• Definiu-se o conjunto de condições de agitação incidente ao largo (H+∆H, T+∆T e 
Θ+∆Θ, Figura 4) que cobrem a gama de direcções, períodos e alturas de onda que 
estão presentes no regime geral observado ao largo;  

• Para cada uma dessas condições, aplicou-se o modelo de propagação de ondas 
(BACKTRACK-REFSPEC ou REFDIF), e obtiveram-se as características da agitação 
marítima (H, T e Θ) no ponto P4; 

• Efectuou-se a compilação das características da agitação (H, T e Θ) obtidas para o 
conjunto de condições de agitação incidente ao largo, no ponto P4. Definiu-se, assim, a 
matriz de transferência, correspondente a cada modelo numérico utilizado. 

 

Uma vez definidas as matrizes de transferências, foram interpolados os valores do 
regime ao largo e assim obtidos os regimes locais, em frente à zona da praia de São Pedro do 
Estoril, Figura 4. 

 

 

MODELO DE PROPAGAÇÃO DE ONDAS  
(BACKTRACK-REFSPEC ou 

REFDIF) 

 Matriz de  transferência   
REGIME 
LOCAL  

REGIME 
LARGO  

θθθθ+∆θθθθ H+∆H T+∆T 

 

Figura 4 –  Esquema da transferência de regimes do largo para o destino em estudo.  
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Nas secções seguintes, apresenta-se a descrição dos procedimentos efectuados para a 
definição dos regimes nesse ponto, isto é: 

• Construção da batimetria da zona de interesse; 

• Definição dos regimes gerais observados locais no ponto P4,  

o Cálculos com o modelo BACKTRACK/REFSPEC (TRANSFER) para a 
propagação da agitação desde o largo até ao ponto P4; 

o Cálculos com o modelo REFDIF (SOPRO) para a propagação da agitação 
desde o largo até ao ponto P4; 

o Definição dos regimes gerais observados o ponto P4. 

• Comparação dos regimes gerais observados locais no ponto P4, obtidos com os dois 
modelos numéricos.  

 

4.2 Batimetrias 

Para o presente estudo da agitação marítima, utilizaram-se os seguintes levantamentos 
e cartas hidrográficas do Instituto Hidrográfico: 

• Carta nº 4. Cabo Carvoeiro ao Cabo Raso. Escala 1:150000. 6ª Edição, Abril 1983.  

• Carta nº 5. Cabo da Roca ao Cabo de Sines. Escala 1:150000. 1972-1980. 

• Carta nº 45. Barras do Porto de Lisboa e Baía de Cascais. Escala 1:75000. 2ª Edição, 
Março de 1992. 

Com base nestes levantamentos e cartas, obteve-se, por digitalização, a batimetria da 
zona de interesse do estudo. Na Figura 5 apresenta-se a batimetria que serviu de base aos 
estudos efectuados quer com o modelo numérico REFDIF quer com o modelo BACKTRACK-
REFSPEC. 

 

Figura 5 – Batimetria da zona marítima em estudo. 

b) Malha local 

a) Malha de aproximação 
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Na Figura 6 apresenta-se um pormenor da batimetria da malha local onde está 
localizado o ponto P4, cujas coordenadas e respectivas profundidades estão indicadas no 
Quadro 1. 

 

Figura 6 – Mapa de localização do ponto para o qual se realizaram as transferências do regime ao largo para 
a praia de São Pedro do Estoril.  

Quadro 1 – Coordenadas do ponto P4 na zona marítima da praia de São Pedro do Estoril.  

Coordenadas 

Militares 

Coordenadas 

Geográficas 

Designação  

X (m) Y (m) Latitude (N) Longitude (W)  

Prof.  

(m) 

Ponto 4 (P4) 91403.84 191276.1 38° 40’ 56.2”  9° 22’ 52.0” 18.4 

 

4.3 Utilização do modelo BACKTRACK-REFSPEC na trans posição do 
regime geral observado desde o largo até ao local d e estudo  

4.3.1 Selecção dos parâmetros de agitação marítima 

Com base no regime de agitação marítima ao largo definido na Secção 3, definiram-se os 
intervalos possíveis dos períodos (T) e das direcções (Θ), para obter a matriz de transferência 
de passagem do regime ao largo para o regime local. Os intervalos definidos correspondem 
apenas aos valores de período médio, TZ, de 5 s a 16 s (de 1 em 1 s) e às direcções, Θ, 
compreendidas entre 180º e 320º (de 10 em 10º). 

Para a aplicação do modelo BACKTRACK-REFSPEC, as características do espectro ao 
largo (tipo, período de pico e direcção espectral de pico) consideradas foram: 

• Um espectro empírico de JONSWAP com períodos de pico do espectro TPo = 4, 6, 
8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 e 22 s, sendo a relação de TPo com TZo, a seguinte: 
Tzo = 1.24 TPo; 

Praia de São 
Pedro do Estoril 
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• Uma função de distribuição direccional co-seno do tipo potência par (2s), tomando a 
direcção média do espectro ao largo (que coincide com a direcção espectral de pico 
ao largo) os valores entre 180° e 320°. O intervalo  entre valores foi de 10° e o 
parâmetro s tomou o valor 10. 

O nível de maré adoptado foi de +2.0 m (ZH).  

Foram testadas todas as combinações possíveis (1 300) entre períodos, direcções e 
alturas de onda de modo a obter uma matriz de transferência capaz de permitir o cálculo do 
regime de agitação no ponto P4. 

Foram utilizados os dois domínios de cálculo representados na Figura 5, um domínio de 
aproximação e outro local, para quaisquer combinações de direcções e períodos de onda a 
propagar. A malha de aproximação teve como espaçamento 975 m enquanto que a malha local 
teve um espaçamento de 500 m. 

4.3.2 Cálculos com o modelo BACKTRACK-REFSPEC 

Para as condições de agitação (direcção e período de onda), nível de maré, domínios de 
cálculo e batimetria referidos nas secções anteriores, os resultados obtidos pelo modelo 
constam de valores dos índices de agitação, H/Ho, e de direcção da onda, Θ, no ponto P4. 
Estes valores definem em cada ponto a matriz de transferência do regime de agitação marítima 
ao largo para o regime local. 

Na Figura 7 apresenta-se a matriz de transferência dos valores do índice de agitação e 
da direcção da onda no ponto P4, em função dos valores do período e direcção da onda ao 
largo, obtidos para uma altura de onda ao largo unitária, Ho=1 m.  

a)
4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
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Figura 7 – Ponto P4. Matriz de transferência obtida com o modelo BACKTRACK-REFSPEC, para Ho = 1 
m: a) H/Ho; b) Direcção espectral local. 

Como se pode verificar da Figura 7 existe uma rotação significativa das direcções de 
ondas ao largo ao chegarem ao ponto P4, especialmente para direcções acima de 240º. 
Apenas para a direcção 220º não se verifica uma rotação significativa da agitação do largo para 
o ponto P4. É também de notar que à medida que aumenta o período da onda incidente, 
aumenta também essa rotação.  

Verifica-se sempre uma redução dos índices de agitação marítima desde o largo até 
junto ao ponto P4, que é mais significativa para as direcções de onda extremas. Essa redução 
é mais significativa para os períodos mais elevados. 

4.3.3 Definição do regime de agitação marítima local 

Com base na matriz de transferência atrás referida, o regime de agitação marítima ao 
largo, com um total de 13 237 registos, foi transferido para o ponto P4, utilizando o programa 
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INTERPOL da metodologia TRANSFER. O número total de valores transferidos foi de 10177, o 
que corresponde a cerca de 77% do total de registos ao largo. Com esses resultados, 
calcularam-se as relações HS-TZ, Θ-TZ e HS-Θ referentes ao regime obtido no ponto P4, que 
se apresentam na Figura 8. 

a) b)

c)  

Figura 8 – Modelo BACKTRACK-REFSPEC. Regime de agitação local. Relações HS-TZ, HS-ΘΘΘΘ e ΘΘΘΘ-TZ em P4.  

Das figuras anteriores verifica-se: 

� Na passagem do largo para o ponto P4, verificou-se também uma redução significativa 
do leque de direcções espectrais ao largo. Com efeito, as direcções que, ao largo, se 
encontravam compreendidas entre 195º a 355°, passam  a estar compreendidas 
essencialmente entre 195° e 265° em P4. Tal era exp ectável pois o ponto P4 encontra-
se abrigado de direcções superiores a 282°. As dire cções mais frequentes são as dos 
sectores de 235° a 255°. Na gama de direcções entre  240° e 245°, verificou-se o maior 
número de ocorrências. As direcções mais frequentes (235° e 255°) estão associadas 
a alturas de onda abaixo de 2.0 m e a períodos entre 5 s e 11 s; 

� Quanto às alturas de onda, na passagem do largo para o ponto P4, observou-se uma 
diminuição das alturas significativas principalmente para as direcções ao largo de 270° 
a 320°. Os valores de HS são inferiores a 5.5 m, se ndo mais frequentes abaixo de 2.0 
m. Nos intervalos de 0.0 a 0.5 m e de 0.5 a 1.0 m, verificaram-se os maiores números 
de ocorrências; 

� Os valores de TZ variam entre 3 s e 17 s, sendo a gama de períodos mais frequente 
entre 5 s e 11 s e o intervalo com maior número de ocorrências de 6 s a 7 s.  
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4.4 Utilização do modelo REFDIF na transposição do regime geral 
observado desde o largo até ao local de estudo 

4.4.1 Selecção dos parâmetros de agitação marítima 

Com base no regime de agitação marítima ao largo definido na Secção 3, definiram-se 
os intervalos possíveis das alturas de onda (H), dos períodos (T) e das direcções (Θ), para 
obter a matriz de transferência de passagem do regime ao largo para o regime local.  

Devido a limitações inerentes ao próprio modelo REFDIF, houve que restringir as gamas 
das condições de agitação ao largo. As limitações impostas, relativas à altura de onda (não se 
consideraram ondas com alturas superiores a 8 m) e ao período (não se consideraram 
períodos inferiores a 5 s e superiores a 16 s), levaram a uma redução do número de 
transferências efectuadas inferior a 6%, o que não se considera significativo.  

Porém, a limitação principal diz respeito a direcções de propagação ao largo, já que não 
se consideraram ondas com direcções de agitação ao largo superiores a 295º. Esta limitação, 
adicionada às relativas à altura de onda e ao período, acima mencionadas, levou a uma 
redução total do número de transferências efectuadas na ordem dos 65%, o que é bastante 
significativo. No entanto, devido à batimetria da zona, não é possível, para direcções superiores 
a 295º, garantir que a direcção da onda na malha não ultrapasse os 60º com a normal, valor 
limite de aplicabilidade do modelo. Assim, os intervalos de H, T e Θ, para a aplicação do 
modelo REFDIF correspondem aos seguintes valores: 

� H = 0.5 m a 8.0 m (∆H=0.5 m); 

� T = 5 s a 16 s (∆T=1 s); 

� Θ= 195º a 295º (∆Θ=10º). 

O nível de maré considerado nos cálculos foi o nível médio anual, correspondente à cota 
+2.0 m em relação ao zero hidrográfico (Z.H.). 

Foram testadas todas as combinações possíveis (9x11x10) entre estes períodos, 
direcções e alturas de modo a obter uma matriz de transferência capaz de efectuar o cálculo do 
regime de agitação marítima no ponto P4. 

4.4.2 Definição dos domínios de cálculo 

Para efectuar os cálculos com o modelo REFDIF, dada a extensa gama de direcções de 
onda a testar e as características da batimetria na zona, foram utilizados dois domínios de 
cálculo, de acordo com as direcções de onda a propagar e as características do modelo. 

Os dois domínios de cálculo, ver Figura 9, são designados por: NW e SW. Cada domínio 
de cálculo foi discretizado por 3 malhas de diferenças finitas, com espaçamento distinto. As 
características destas malhas foram definidas de acordo com os seguintes critérios: 

� O espaçamento da malha deve ser inferior a um oitavo do comprimento de onda, para 
representar devidamente a forma sinusoidal das ondas. Desta forma, o espaçamento 
depende fortemente da profundidade e do período da onda incidente; 

� O ângulo entre a direcção de propagação da agitação e o eixo principal da malha não deve 
exceder 45º (em módulo); 

� A agitação tem que atingir o ponto P4. 

As dimensões, Lx e Ly, e o espaçamento das malhas, ∆x, considerados em cada 
domínio de cálculo são indicados no Quadro 2. 
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a)  b)  

Figura 9 – Domínios de cálculo do modelo REFDIF e respectivas malhas de diferenças finitas. a) NW; b) SW. 

Quadro 2 – Características das malhas dos diferentes domínios de cálculo do modelo REFDIF. 

Domínio Malha Lx (m) Ly (m) ∆∆∆∆x (m) 

1 26280 43452 36 

2 12312 17820 18 

NW 

3 4536 5148 9 

1 17424 53676 36 

2 8064 24444 18 

SW 

3 5742 8820 9 

4.4.3 Cálculos com o modelo REFDIF 

Para as condições de agitação (altura, direcção e período de onda), nível de maré, 
domínios de cálculo e batimetrias referidos nas secções anteriores, foram obtidos pelo modelo 
resultados que constam de valores da altura e da direcção da onda em cada ponto da malha. 

A título de exemplo, apresentam-se na Figura 10 os resultados obtidos, sob a forma de 
diagramas de isolinhas dos valores das alturas de onda na totalidade do domínio em estudo, 
para algumas das condições de agitação. 

a) b)  

Figura 10 – Resultados do modelo REFDIF para: a) Malha NW (T=14s, H=2.0m e ΘΘΘΘ= 245º); b) Malha SW 
(T=14s, H=2.0m e ΘΘΘΘ=245º). 

Obtiveram-se, para as condições de agitação definidas em 4.4.1, os valores da altura de 
onda e direcção no ponto P4 na zona marítima da praia de São Pedro do Estoril. Estes valores 
definem em cada ponto a matriz de transferência do regime ao largo para o regime local. 
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Na Figura 11 apresenta-se a matriz de transferência obtida para Ho=1 m, isto é, os 
valores do índice de agitação e da direcção da onda no ponto P4, em função dos valores do 
período e direcção da onda ao largo.  

a) b)   

Figura 11 – Ponto P4. Matriz de transferência obtida com o modelo REFDIF, para Ho= 1m. a) H/Ho; b) 
Direcção local. 

Como se pode verificar na Figura 11 existe uma rotação significativa das direcções de 
ondas desde o largo até ao ponto P4, especialmente para direcções acima dos 250º. Apenas 
para as direcções em torno de 220º, não se verifica uma rotação significativa da agitação do 
largo para o ponto P4. É também de notar que à medida que aumenta o período da onda 
incidente, aumenta essa rotação.  

Verifica-se sempre uma redução dos índices de agitação marítima desde o largo até 
junto ao ponto P4, que é mais significativa para as direcções de onda extremas. Essa redução 
é mais significativa para os períodos mais elevados. 

4.4.4 Regime de agitação marítima local 

Com base na matriz de transferência atrás referida, o regime de agitação marítima ao 
largo, com um total de 13 237 registos, foi transferido para o ponto P4, utilizando o módulo 
REGIMES do pacote SOPRO. Nessa transferência, devido às limitações do modelo REFDIF 
atrás referidas, apenas foram transferidos 4 631 registos. Com esses resultados, calcularam-se 

as relações HS-TZ, Θ-TZ e HS-Θ referentes aos regimes obtidos no ponto P4, que se 
apresentam na Figura 12. 
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Figura 12 – Modelo REFDIF. Regime de agitação local. Relações HS-TZ, HS-ΘΘΘΘ e ΘΘΘΘ-TZ em P4.  

Das figuras anteriores verifica-se que: 

� Na passagem do largo para o ponto P4, há também uma redução significativa do leque 
das direcções espectrais. Com efeito, as direcções espectrais médias que se 
encontravam compreendidas entre 195º a 355º ao largo passam a estar 
compreendidas essencialmente entre 205° e 285° em P 4, o que era também de 
esperar uma vez que o ponto P4 se encontra abrigado de direcções superiores a 282°. 
As direcções mais frequentes são as dos sectores de 250° a 270°. Na gama de 
direcções entre 260° e 265°, verificou-se o maior n úmero de ocorrências. As direcções 
mais frequentes (250° a 270°) estão normalmente ass ociadas a alturas de onda entre 
0.0 e 2.0 m e a períodos entre 5 s e 11 s; 

� Quanto às alturas significativas de onda, na passagem do largo para o ponto, 
observou-se a diminuição dos valores, principalmente quando associadas a direcções 
ao largo de 270° a 295°. Os valores de HS variam en tre 0.0 e 5.5 m, sendo mais 
frequentes de 0.0 a 2.0 m e sendo no intervalo de 0.0 a 0.5 m que se verificou o maior 
número de ocorrências; 

� Os valores de TZ variam entre 5 s e 16 s, sendo a gama de períodos mais frequente 
entre 5 s e 11 s e o intervalo com maior número de ocorrências de 6 a 7 s. 

 

4.5 Comparação dos regimes de agitação marítima obt idos com o 
modelo BACKTRACK-REFSPEC e com o modelo REFDIF 

Na Figura 13, apresentam-se as relações HS-TZ, Θ-TZ e HS-Θ, com a sobreposição dos 
valores obtidos com os modelos REFDIF e BACKTRACK-REFSPEC, referentes aos regimes 
obtidos no ponto P4. 
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Figura 13 – Regimes de agitação local obtidos com o modelo BACKTRACK-REFSPEC e REFDIF. a)Relação 

HS-TZ; b)Relação HS-ΘΘΘΘ; c) Relação TZ-ΘΘΘΘ. 

No Quadro 3 apresenta-se, de forma resumida, a comparação de resultados obtidos com 
os modelos BACKTRACK-REFSPEC e REFDIF.  

Quadro 3 – Comparação dos resultados dos modelos BACKTRACK-REFSPEC e REFDIF. 

BAKCTRACK-REFSPEC REFDIF 

Ponto Variáveis 
Gama Gamas mais 

frequentes Gama Gamas mais 
frequentes 

H 0.0 a 5.5 m 0.0 a 2.0 m 0.0 a 5.5 m 0.0 a 2.0 m 

T 3 s a 17 s 5 s a 11 s 5 s a 16 s 5 s a 11 s P4 

Direcção 195° a 265° 235° e 255° 205° a 285° 250° e  270° 

 

A comparação entre os regimes de agitação marítima obtidos no ponto P4 mostra que, 
de um modo geral, os regimes obtidos com os diferentes modelos numéricos são semelhantes, 
principalmente no que diz respeito a alturas de onda e períodos. Em ambos os modelos, 
observou-se uma diminuição das alturas de onda desde o largo até ao ponto P4, 
principalmente para as direcções ao largo de 270° a  320°. Verificou-se também que as gamas 
de H e T obtidas no ponto P4, mesmo as mais frequentes, são muito semelhantes em ambos 
os modelos.  

Em relação à direcção de propagação das ondas, verifica-se que, com ambos os 
modelos, ocorre uma rotação significativa desde o largo até junto ao ponto.  

No entanto, há diferenças significativas entre estas duas metodologias que interessa 
analisar. Efectivamente, verifica-se que a rotação das direcções ao largo até P4 é menor no 
caso do modelo REFDIF do que no caso do modelo BACKTRACK-REFSPEC e que as gamas 
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mais frequentes não coincidem nos dois modelos numéricos. Com efeito, a gama de valores de 
direcções locais correspondentes ao modelo REFDIF é maior (205° a 285°) do que a 
correspondente ao modelo BACKTRACK-REFSPEC (195° a 265°).  

Uma das razões para estas diferenças reside no facto de o modelo REFDIF ter em 
consideração a difracção, o que não se verifica com o modelo BACKTRACK-REFSPEC que 
apenas considera a refracção das ondas. Por outro lado, o modelo REFDIF considera apenas a 
propagação de uma onda monocromática com uma direcção de onda bem definida, ao passo 
que o modelo BACKTRACK-REFSPEC considera a propagação de um espectro de ondas com 
uma extensa gama de direcções de onda. 

Uma vez que o regime correspondente ao modelo BACKTRACK-REFSPEC está 
associado a um maior número de dados utilizados na transferência (cerca de 77% dos registos 
do regime ao largo) em comparação com o obtido com o modelo REFDIF (cerca de 35% dos 
registos do regime ao largo), este modelo assegura mais adequabilidade para a definição do 
regime de agitação local da praia de São Pedro do Estoril. 

 

5 CONCLUSÕES 
Nesta comunicação, apresentaram-se duas metodologias para a determinação do 

regime de agitação marítima na zona marítima em frente à praia de São Pedro do Estoril. 

Para definir o regime geral observado em frente à praia de São Pedro do Estoril, utilizou-
se o regime geral observado ao largo, definido em Capitão et al. (1998) com base nos dados 
recolhidos em frente à Figueira da Foz. Esse regime ao largo foi transferido para P4, 
representativo da zona marítima de estudo (ver Figura 2), utilizando dois tipos de modelos: 

� Modelo de refracção de ondas irregulares, BACKTRACK-REFSPEC, incluído na 
metodologia TRANSFER, Coli et al. (1999); 

� Modelo de refracção-difracção de ondas regulares, REFDIF, Dalrymple e Kirby 
(1991), sendo a preparação, execução do programa e visualização de resultados realizados 
com o pacote informático SOPRO, Pinheiro et al. (2007). 

Com estes modelos foram definidos os regimes de agitação marítima locais na zona da 
praia de São Pedro do Estoril.  

Da análise de ambos os regimes de agitação marítima, verificou-se que: 

� Os regimes de agitação marítima obtidos com os dois modelos numéricos são em traços 
gerais semelhantes, principalmente no que diz respeito a alturas de onda e períodos.  

o Em ambos os modelos, observou-se uma diminuição das alturas de onda desde o 
largo até ao ponto P4, principalmente para as direcções ao largo de 270° a 320°.  

o Verificou-se também que as gamas obtidas, mesmo nas gamas de valores mais 
frequentes de H e T, são muito semelhantes no ponto P4.  

o Em relação à direcção de propagação das ondas, verifica-se que, com ambos os 
modelos, ocorre uma rotação significativa desde o largo até junto ao ponto P4.  

� Porém, há a notar algumas diferenças significativas entre estas duas metodologias. 

o Efectivamente, verifica-se que a rotação das direcções desde o largo até ao ponto 
é menor no caso do modelo REFDIF do que no caso do modelo BACKTRACK-
REFSPEC. 

o As gamas mais frequentes também não coincidem nos dois modelos numéricos. 
Com efeito, a gama de valores de direcções locais correspondentes ao modelo 
REFDIF é maior (205° a 285°) do que a correspondent e ao modelo BACKTRACK-
REFSPEC (195° a 265°).  

Finalmente, e uma vez que na transferência efectuada com o modelo REFDIF apenas 
4 137 dados de agitação ao largo foram transferidos (devido a várias limitações mencionadas 
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no texto), o que corresponde apenas a 35% dos registos do regime ao largo, ao contrário da 
transferência com o modelo BACKTRACK-REFSPEC, com 77% dos registos do regime ao 
largo, considera-se que o regime de agitação marítima a adoptar deverá ser o calculado com o 
modelo BAKCTRACK-REFSPEC.  
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