
8ªs Jornadas Portuguesas de Engenharia 
Costeira e Portuária  
LNEC, 10 e 11 de Outubro de 2013 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

DESCARGAS DE GALGAMENTO NUM QUEBRA-MAR DURANTE PERÍODOS DE 
TEMPESTADE 

Ana Rita Carrasco*1, Óscar Ferreira1, Ana Matias1, Alejandro Garcia Vila1 

 
1 CIMA/UALG – Centro de Investigação Marinha e Ambiental /Universidade do Algarve, 

Campus de Gambelas, Ed 7, 8005-139, Faro, Portugal. azarcos@ualg.pt, oferreir@ualg.pt, 
ammatias@ualg.pt, agarcivila@gmail.com 

 

Resumo 

A determinação das descargas associadas a galgamentos oceânicos desempenha um papel 
fulcral na avaliação da perigosidade destes mesmos processos. Este estudo carateriza dois 
tipos de descarga de galgamento, com base em dados de agitação colhidos ao longo de um 
ciclo de maré, num quebra-mar localizado na Marina de Albufeira (Sul de Portugal). Este 
quebra-mar corresponde a uma estrutura relativamente baixa (4.3 m acima do nível médio do 
mar), abraça um porto de pesca e uma marina e apresenta elevada susceptibilidade a 
galgamento para alturas significativas (Hso)> 3 m. 

Os dados foram colhidos para condições de tempestade moderada (Hso ~ 3 m e Tp ~ 9 s), 
com direções dominantes de agitação de W-SW. A campanha decorreu em marés mortas, com 
uma amplitude de maré de cerca de 1.5 m. O número de episódios de galgamento concentrou-
se junto do máximo de preia-mar. Determinaram-se duas velocidade de galgamento, 
velocidade frontal e velocidade entre picos, com base em diferentes metodologias de cálculo. 
As velocidades de galgamento obtidas entre a crista do quebra-mar e o final do coroamento 
foram superiores durante o período de preia-mar (entre 4 – 6 m/s), bem como as respetivas 
descargas de galgamento (entre 0.25 – 0.6 m3/s/m). Concluiu-se que as duas metodologias de 
cálculo de velocidades e descarga de galgamento, resultam em valores da mesma ordem de 
grandeza. As velocidades frontais de galgamento obtidas com os sensores de pressão foram 
ainda corroboradas com velocidades de crista de galgamento aferidas com base na análise de 
imagens vídeo.  

De acordo com os intervalos de descarga média estipulados na bibliografia, a tipologia do 
galgamento medido oferece perigosidade apenas a pedestres. O presente trabalho propõe 
ainda uma reformulação dos mesmos intervalos de perigosidade, por forma a incluir novos 
limites de descarga, em outros locais da estrutura. Por outro lado, a desadequação das 
máximas individuais aqui obtidass, leva a que se recomende a inclusão de outras metodologias 
de cálculo de descargas para inferir perigosidade. Além de contribuir para a base de dados 
global sobre galgamento oceânicos em estruturas costeiras, e para teste e validação dos 
modelos físicos e empíricos existentes, as principais conclusões deste estudo podem ser 
aplicadas na melhoria dos métodos de avaliação da perigosidade nestas estruturas. 

 

Palavras-chave: descargas de galgamento; quebra-mar; velocidades de galgamento; 
perigosidade. 
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1. Introdução 

A tipologia dos galgamentos oceânicos é fundamental na determinação da elevação da crista 
de diques, quebra-mares e outras estruturas de engenharia costeira (Geeraerts et al., 2007; 
Tonelli e Petti, 2013). A tipologia pode ser estimada a partir do desenho teórico da própria 
estrutura ou utilizando várias formulações empíricas e modelos numéricos (Van der Meer et al., 
2006; Pullen et al., 2007). O manual Eurotop onde são descritos métodos de cálculo das 
descargas de galgamento (Pullen et al., 2007) consagra já um conjunto de dados que ajudam a 
formular os melhores métodos de previsão disponíveis. No entanto, a sua validação requer 
sempre uma integração com parâmetros físicos de galgamento provindos de dados de campo. 
O parâmetro ‘descarga média’ de galgamento é o mais frequentemente determinado para estes 
fins e é de determinação relativamente fácil. Existe já uma extensa base de dados de 
descargas de galgamento medidas no âmbito do  projeto CLASH (ver http://www.clash-eu.org/; 
De Rouck et al., 2005; Nørgaard et al., 2013) que podem ser utilizadas para validação. 
Atualmente, selecionando um tipo de estrutura costeira e as suas caraterísticas principais, 
geométricas e hidráulicas, torna-se possível estimar a descarga média de galgamento 
associada a determinadas condições de onda e nível do mar (Pullen et al., 2007).  

O próprio potencial de inundação ou risco de inundação de marinas ou portos de abrigo 
protegidos por este tipo de estruturas e o dano material associado, são determinados a partir 
da descarga de galgamento e da respetiva duração (Hughes et al., 2012). No entanto, esta 
descarga média nem sempre traduz fielmente o comportamento real do galgamento, 
especialmente se resultar de agitação marítima com elevado grau de variabilidade (Pullen et 
al., 2007). Por vezes, as descargas médias não demonstram claramente a interação entre fluxo 
e substrato da estrutura, sendo o galgamento melhor representado através de parâmetros 
como a velocidade e altura de fluxo (ex. potência associada a galgamento; Schüttrumpf et al., 
2002). Outros parâmetros como a ‘descarga máxima individual’ de galgamento têm também 
vindo a ver considerados, na tentativa de se encontrar uma forma mais adequada de 
caraterização da tipologia de galgamento (Pullen et al., 2003; Pullen et al., 2007). Mesmo com 
os continuados avanços científicos, ainda perduram algumas dúvidas sobre o mecanismo de 
progressão de galgamentos sobre estruturas costeiras, em particular no que respeita à sua 
associação com o risco humano (De Rouck et al., 2005).  

Com a atual preocupação de ‘subida do nível médio do mar’, existe cada vez mais a 
necessidade de redução dos riscos humanos associados a galgamento e inundação (Nørgaard 
et al., 2013). Os resultados de modelação sugerem que as velocidades de galgamento podem 
atingir os 5 – 8 m/s, acarretando descargas de 10 – 30 l/s por metro de largura de coroamento 
(Allsop et al., 2008), que comprometem bastante a segurança de quem visita este tipo de 
estruturas (Chini, 2012) ou da própria área portuária. A redução dos riscos de inundação requer 
procedimentos de alerta e proteção de indivíduos contra as consequências da ocorrência de 
galgamentos. 

Os dois principais objetivos deste trabalho passam pela (a) validação de duas metodologias de 
estimativa de descargas de galgamento, diferentes da usual descarga média, e (b) pela 
avaliação do potencial de perigosidade local associado a essas mesmas descargas. Os 
resultados apresentados servirão para alimentar as bases de dados existentes sobre 
galgamentos oceânicos em estruturas costeiras, e podem também ser utilizados na discussão 
das formulações empíricas e numéricas já existentes. Dada a escassez de medições de campo 
de galgamento, principalmente no contexto português, as medições apresentadas assumem-se 
a priori como uma mais-valia nesta área de investigação. 

 

2. Aquisição e processamento de dados 

As medições de galgamento foram efetuadas no quebra-mar poente da Marina de Albufeira 
(Figura 1), no dia 19 de Janeiro de 2013, ao longo de um ciclo de maré, durante marés mortas 
(amplitude de maré de 1.5 m). O quebra-mar poente é a principal defesa do porto contra a 
agitação marítima dominante, proveniente de W-SW. Desenvolve-se ao longo de cerca de 
275 m e tem estruturalmente 5 perfis-tipo. As caraterísticas detalhadas da estrutura estão 
descritas em Dider et al. (2011). Na zona central do coroamento há um passadiço de betão 
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com 3.0 m de largura (Figura 1c; Didier et al., 2011), o qual tem um acesso a visitantes a pé a 
partir da marina ou por um caminho do topo da arriba adjacente. Este quebra-mar é uma 
estrutura relativamente baixa (4.3 m acima do nível médio do mar, NMM) com elevada 
probabilidade de galgamento aquando de alturas significativas (Hso)> 3 m (Ferreira et al., 
2013). O porto de pesca em contato com o referido quebra-mar alberga essencialmente 
pequenas embarcações de pesca que se encontram a mais de 20 m do mesmo. 

Durante a campanha foram colhidos dados de níveis de marés, agitação marítima (ao largo), 
alturas de espraio e galgamento na estrutura, por forma a definir a tipologia de galgamento 
(altura do fluxo e velocidade). Os dados de maré foram obtidos a partir do marégrafo de Huelva 
(Espanha), localizado a cerca de 100 km a leste da área de estudo. Para caraterizar as 
condições de agitação (Hso; altura máxima, Hmax; e período de pico, Tp), utilizaram-se os 
dados da boia de Faro (pertencente ao Instituto Hidrográfico), localizada 30 km a leste da área 
de estudo (profundidade de 93 m, em relação ao NMM, Figura 1a). 

 

 
Figura 1. (a) Localização da área de estudo; (b) Marina de Albufeira; (c) Perfil de monitorização 
e instrumentação; St3 e St14 (distam ~7.6 m) e representam os sensores de pressão 
colocados na crista e no final do coroamento do molhe. GCP (Ground Control Point) representa 
a localização dos pontos de controlo do vídeo, no topo da estrutura. 
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Determinou-se a potência normalizada da onda (Pn) definida por Morris et al. (2001) como: 
 

Pn = P  ( !
!!"#

)        (1) 

onde P representa a potência da onda ao largo (utilizando a teoria linear), η corresponde ao 
valor da maré em cada bloco e ηmax a altura máxima da maré durante todo o período de 
colheita de dados. O uso da potência normalizada de onda tem sido usada em vários estudos 
para incorporara a influência do nível da maré na acção das ondas (ex. Vila-Concejo et al., 
2004; Matias, 2006).  

Foram também usadas imagens de vídeo, colhidas a partir de uma posição elevada (100 m de 
distância horizontal do perfil de monitorização, Figura 1b) para determinar velocidades de 
avanço da frente de galgamento e comparar com as velocidades frontais obtidas com os 
sensores de pressão. Estas velocidades foram determinadas com base em pontos de controlo 
(GCP’s, Figuras 1c e 2a). No mesmo local onde se instalou o vídeo, foram efetuadas medições 
pontuais de intensidade de vento, com recurso a um anemómetro manual. 

 

2.1. Cálculo de velocidades de galgamento e descargas de galgamento 

Cada episódio de galgamento foi identificado e isolado, sendo definido como qualquer 
passagem de água sobre a crista da estrutura (Figura 2c), que em termos práticos e visuais se 
traduz por um pico assimétrico no registo de fluxo em cada sensor (Verhagen et al., 2004; 
Matias et al., submetido). Determinou-se a altura de fluxo de galgamento, duração, velocidade 
frontal e velocidade entre picos entre a crista da estrutura e o final do coroamento (St3 e St14, 
Figura 1c) e respetivas descargas por metro linear de estrutura (m3/s/m). A altura do fluxo foi 
obtida através da diferença entre o pico de altura medida sobre o sensor em cada episódio e 
uma linha base definida como a altura mínima de uma janela móvel (detalhes do método em 
Matias et al., submetido). Apenas foram consideradas as alturas de fluxo de espraio superiores 
a duas vezes o erro de medição do sensor (0.6 cm; definido em Ferreira et al., 2013). 
Procedeu-se à análise espetral das alturas máximas de fluxo durante a preia-mar para definir o 
intervalo constante de frequências associado ao maior número de episódios de galgamento.  

A velocidade frontal de galgamento (Vf) corresponde à velocidade determinada usando a 
diferença de tempo de chegada do galgamento (primeiro registo) aos sensores na crista (ti) e 
do final do coroamento (tf).  

𝑉𝑓 = !
!"!!"

    (2) 

onde d corresponde à distância horizontal entre os sensores, tf e ti correspondem aos tempos 
de chegada do galgamento entre a crista e o coroamento da estrutura. Determinou-se ainda, 
entre os mesmos dois sensores, a velocidade entre picos (Vp), usando a diferença de tempo de 
chegada das alturas máximas de fluxo a cada sensor (Figura 3).  

𝑉𝑝 = !
!"#!!"#

      (3) 

onde tpi e tpf correspondem aos tempos de chegada das alturas máximas de fluxo galgamento 
ao sensor na crista e no final do coroamento, respetivamente.  

Utilizando as velocidades descritas, determinou-se o volume de descarga, multiplicando por 
uma altura média do fluxo na crista, obtendo-se valores de Qf, descarga de galgamento usando 
Vf, e Qp, descarga de galgamento usando Vp (Figura 3). Quantificaram-se os valores médios e 
máximos para as duas descargas.  
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Figura 2. Fotografias exemplificativas de (a) sensores de pressão e GCP’s; (b) crista do 
quebra-mar; (c) galgamento durante o período de preia-mar; e (d) turbulência durante a 
passagem do galgamento. 

 

 
Figura 3. Esquema metodológico de determinação das descargas de galgamento com base em 
Vf e Vp; hm - altura média de fluxo, ti – tempo de chegada do galgamento à crista, tf – tempo de 
chegada do galgamento ao final do coroamento, tpi – tempo relativo ao máximo de fluxo na 
crista, e tpf – tempo relativo ao máximo de fluxo no coroamento), d – distância entre sensores. 

 

2.2. Definição do potencial local de perigosidade a galgamento 

O potencial local a risco de galgamento para os visitantes do molhe foi definido através da 
comparação das descargas obtidas com os níveis máximos teóricos de descarga média e 
respetiva perigosidade, definidos no âmbito do projeto CLASH (Allsop et al., 2008; Tabela 1). 
Acima dos limites de descarga definidos por Geeraerts et al. (2007), existe perigosidade afeta 
ao local e por tanto risco humano e de bens. Assume-se que as condições de agitação 
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medidas são representativas de condições de tempestade com baixo período de retorno e que 
ocorrem pelo menos uma vez por ano. De acordo com Costa et al. (2001), 71% das 
ocorrências de tempestade no Algarve associam-se a direções de SW. Como tal a 
perigosidade é representativa de condições moderadas de tempestade, isto é, porque durante 
marés vivas e com Hs superior se espera perigosidade superior. 

 

Tabela1. Limites de descarga de galgamento a partir do qual se considera haver perigosidade 
associada para os atores envolvidos (adaptado de Geeraerts et al., 2007) 

Perigosidade q (m3/s/m) 

Pedestres  

Peões inconscientes do perigo, sem visão clara do mar, em 
passagem estreita ou próximo da crista da estrutura 

q > 3 x 10-5 

Peões conscientes do perigo, com visão clara do mar, em 
passagem larga 

q > 1 x 10-4 

Peões treinados, com visão clara do mar, sujeitos a fluxos de 
galgamento baixos (jatos de água), com baixo perigo de queda de 
no coroamento da estrutura 

[1 x 10-3 - 0.01] 

Marinas  

Naufrágio de pequenas embarcações até 5-10 m da estrutura q > 0.01  

Danos significativos ou naufrágio de grandes embarcações q > 0.05  

 

3. Resultados e discussão 

Obtiveram-se medições de galgamento para condições de marés mortas, representativas de 
tempestade moderada (média Hso ~ 3 m e média Tp ~ 9 s), com direção de onda dominante 
de SW, frequente durante o inverno marítimo (Figura 4). As alturas de onda poderão ter sido 
localmente incrementadas pelas condições de vento moderado assinaladas no local 
(intensidades máximas de 7 m/s, Tabela 2), existindo concordância entre a direção do vento e 
agitação. 

Para a análise da variabilidade de galgamento ao longo do período de observação, foram 
escolhidos quatro períodos de 30 minutos, com início às 05h, 07h, 08h e 10h, representativos 
de diferentes estados da maré. O período das 05h representa o momento inicial do 
galgamento, os períodos 07h e 08h são representativos de preia-mar, enquanto o período 10h 
é representativo de média maré (Figura 4a).  

Com base em observações visuais (vídeo), verificou-se que a componente direcional do fluxo 
sobre a estrutura nem sempre foi unicamente transversal, sendo dependente da direção da 
onda no sopé do quebra-mar e de influências locais onda-onda ou onda-estrutura. Tal implica 
que, para alguns episódios de galgamento (embora não os dominantes), se tenha registado 
uma forte componente longitudinal, o que leva a que o sensor de pressão localizado no final do 
coroamento (St14, Figura 1c) tenha sido atuado quase simultaneamente ao da crista. Os 
resultados de velocidade a seguir discutidos são apenas representativos de galgamentos com 
progressão global transversal ao quebra-mar e onde se verifica um tempo de chegada à crista 
anterior ao do coroamento. 
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Figura 4. (a) Variação da altura da coluna de água e de Hso ao longo do período de 
monitorização; (b) Variação de Hmax e Tp ao longo do período de monitorização. 5h, 7h, 8h e 
10h representam os períodos nos quais foram caraterizados os episódios de galgamento. 

 

Tabela 2. Dados de vento medidos durante a campanha. 

Tempo 
(hh:mm) 

Intensidade média 
(m/s) 

Intensidade máxima 
(m/s) 

Direção média de 
vento 

Direção média 
de onda 

07:00 2.5 6.9 W-SW SW 

07:30 3.7 4.1 W-SW SW 

08:00 3.7 6.5 W-SW SW 

08:30 3.2 5.2 W-SW SW 

09:00 3 6.2 W-SW SW 

09:30 3 7.2 W-SW SW 

 

3.1. Tipologia de galgamento 

Observou-se alguma turbulência à passagem dos galgamentos entre a crista do quebra-mar e 
o final do coroamento, semelhante ao fluxo ‘white water’ definido por Pullen et al. (2007).  A 
maioria dos fluxos medidos classificam-se como supercríticos com um número médio de 
Froude de 9. A duração média de galgamento variou entre os 0.5 e os 2.5 s com os máximos a 
atingirem valores inferiores a 5 s. As alturas média de fluxo foram inferiores a 1 cm acima do 
sensor (Tabela 3). Existe correlação positiva entre as alturas de fluxo e as respetivas durações, 
em cada período considerado (Figura 5), mas não existe correlação significativa entre as 
alturas de fluxo e as velocidades de galgamento obtidas, o que significa que, para o local, 
velocidades de fluxo mais elevadas não estiveram sempre associadas à passagem de maiores 
massas de água. 

Os valores obtidos para as duas velocidades de galgamento, Vf e Vp são em média da mesma 
ordem de grandeza, inferiores a 6 m/s, já os máximos individuais são ligeiramente superiores 
em Vf (Tabela 3). Vp parece, no entanto, ser o mais representativo do tempo de chegada de 
maior volume de água a cada sensor já que equaciona a passagem da altura máxima em cada 
sensor. Os valores obtidos para Vf foram corroborados com dados de análise de vídeo, usando 
o tempo de onda chegada a cada GCP’s. As velocidades de galgamento obtidas a partir de 
imagens de vídeo foram em média 5 m/s, com valores máximos de 12 m/s.  
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Tabela 3. Tipologia do fluxo de galgamento medido. 

Propriedades 
Altura de fluxo de galgamento na crista 

05h 07h 08h 10h 

Média (m) 0.014 0.027 0.026 0.014 

Máximo (m) 0.021 0.056 0.075 0.021 

 Altura de fluxo de galgamento no final do coroamento 

Média (m) 0.003 0.004 0.005 0.007 

Máximo (m) 0.005 0.008 0.011 0.010 

 
Vf 

Média (m/s) 4.489 4.471 5.014 2.706 

Máximo (m/s) 6.257 8.248 8.048 5.004 

 
Vp 

Média (m/s) 6.149 5.095 5.909 6.852 

Máximo (m/s) 8.319 7.640 10.611 7.923 

 

 
Figura 5. Altura do fluxo de galgamento vs. duração do galgamento, e Vf e Vp vs. altura média 

do fluxo na crista. 
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As velocidades máximas individuais obtidas, quer Vf, quer Vp, são significativamente mais 
elevadas do que as referidos na bibliografia. As velocidade máximas por galgamento individual 
determinadas nas experiências laboratoriais de Hughes et al. (2012), situavam-se abaixo do 
6 m/s. 

Nos períodos mais próximos do pico de preia-mar registaram-se alturas de fluxo superiores 
(Tabela 3, Figura 5). Os períodos das 07h e 08h destacam-se também dos restantes pelo 
número de episódios de galgamento com progressão global transversal ao quebra-mar, que lhe 
está associado, cerca de 12 ocorrências e cerca de 27 ocorrências para os períodos das 7h e 
8h, respetivamente. A velocidade de galgamento nestes períodos e o próprio número de 
ocorrências pode, em parte, ter sido acrescido pelo aumento de intensidade de vento (Tabela 
2). Mesmo quando não ocorre galgamento, o spray gerado pelo vento contribuindo para o 
volume total de galgamento (pode mesmo em casos muito particulares ser também 
representativo de perigosidade; Shankar e Jayaratne, 2003; Allsop et al., 2008). No entanto, as 
medições efetuadas não o permitem quantificar. 

É durante o pico de preia-mar, representado pelo período 8h, que se concentra a maior parte 
da energia de galgamento (Figura 6). A ausência de ondas de swell é demostrada nos espetros 
de energia obtidos para as alturas máximas de fluxo de galgamento na crista, sendo 
maioritariamente dominados por energia incidente herdada da agitação ao largo (f < 0.5 Hz). 
Mesmo assumindo um limitado número de dados, sugere-se não existir relação entre a 
potência de onda normalizada e alturas máximas de fluxo obtidas, mas parece existir alguma 
relação entre a potência de onda normalizada e as velocidades de galgamento medidas (Figura 
7) 

 

 
Figura 6. Espetro de energia para as alturas máximas de fluxo durante a preia-mar. 

 
3.2. Descargas de galgamento e perigosidade associada 

Tal como as velocidades, também Qf e Qp são bastantes semelhantes (Tabela 4), com ambas 
registando um maior número de ocorrências com descargas abaixo dos 0.45 m3/s/m. A média 
de Qf é de 0.4 m3/s/m, enquanto que a média de Qp é de 0.5 m3/s/m. Ambas são da mesma 
ordem de grandeza que as descargas individuais registadas por Pullen et al. (2003), num 
paredão em Samphire Hoe (cerca de 300 l/s a 500 l/s), e da mesma ordem de grandeza que 
descargas máximas individuais obtidas em laboratório por Hughes et al. (2102). São no 
entanto, são superiores às descargas médias de galgamento referidas na bibliografia para 
outros casos semelhantes. As descargas obtidas para Zeebrugge, por Geeraerts e Boone 
(2004), foram inferiores a 0.86 l/s/m, com Hmo = 3.9 m e Tp = 8.6 s, enquanto que para Ostia, 
com Hmo = 2.0 m e Tp de 9.0 s obtiveram-se descargas inferiores a 0.36 l/s/m (De Rouck et 
al., 2005). Existem várias explicações possíveis para esta diferença, incluindo diferenças 
físicas na própria estrutura, as condições de agitação amostradas, bem como a frequência de 
aquisição de dados e metodologia inerente ao cálculo das descargas. As descargas médias de 
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galgamento referidas na literatura são geralmente obtidas através da captura de um volume de 
água, ao invés de medições de velocidade (ex. Pullen et al., 2003). 

 

 
Figura 7. Variação da potência normalizada da onda (Pn) em função (a) das velocidades 
máximas de galgamento, Vf e Vp, e em função (b) das alturas máxima de fluxo na crista da 
estrutura. 

 

Tabela 4. Qf e Qp estimados na crista da estrutura.  

Propriedades 
Qf 

05h 07h 08h 10h 

Média (m3/s/m) 0.33 0.45 0.69 0.18 

Máximo (m3/s/m) 0.46 1.02 2.04 0.31 

 Qp 

Média (m3/s/m) 0.45 0.48 0.81 0.48 

Máximo (m3/s/m) 0.60 0.72 2.18 0.53 
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Figura 8. Número de ocorrências de galgamento para (a) Qf e para (b) Qp. 

 
Pelo facto de apresentarem valores da mesma ordem de grandeza, tanto Qf com Qp, podem 
ser utilizados para aferir a perigosidade do molhe de acordo com os intervalos estipulados por 
Geeraerts et al. (2007). Assumindo descargas da ordem dos 0.4 – 0.6 m3/s/m, verifica-se que, 
para as condições de galgamento medidas, o local oferece perigosidade a pedestres, e só 
ofereceria a embarcações caso estas estivessem mais próximas do quebra-mar; tal foi 
confirmado visualmente durante a campanha. Note-se que limites de perigosidade definidos 
por Geeraerts et al. (2007), dizem respeito a descargas determinadas sob o coroamento da 
estrutura costeira, enquanto que, as descargas aqui discutidas foram determinadas na crista, e 
portanto, ainda passíveis de sofrer infiltração. Porém, se para a zona interior da marina, faz 
mais sentido avaliar a perigosidade a galgamentos com base nas descargas no final do 
coroamento, para avaliação da perigosidade à passagem de pedestres (ou outro uso recreativo 
semelhante), faz mais sentido o uso das descargas na crista da estrutura. Aliás, o próprio 
potencial teórico de degradação frontal e/ou traseira do quebra-mar, como definido por  Allsop 
et al. (2004), depende do local onde se determina a descarga de galgamento. Nesse sentido, a 
Tabela 1 proposta  Geeraerts et al. (2007) deveria ser reformulada de forma a incluir limites de 
descarga e perigosidade associada, em pelo menos duas localizações distintas, crista e 
coroamento da estrutura. 

Existe também um certo desenquadramento das descargas máximas individuais (inferiores a 
0.2 m3/s/m) face aos intervalos estipulados na Tabela 1, demonstrando que o grau de 
perigosidade é também dependente dos parâmetros de galgamento adotados. Tal, sustenta a 
argumentação de Allsop et al. (2004), quanto à dúvida na utilização descargas médias quando 
se afere a perigosidade de uma estrutura a galgamento, ao invés de descargas máximas 
individuais. As descargas de galgamento durante um evento podem ter uma elevada 
variabilidade, dado estarem relacionadas com as características do espetro das ondas que lhe 
dão origem. As máximas individuais têm uma variabilidade intrínseca a cada episódio de 
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galgamento, variando significativamente com o tipo de onda e tipo de estrutura (Allsop et al., 
2004). Daí que muitas vezes se tenha que recorrer às velocidades individuais máximas para 
caraterizar por completo o espetro de galgamento. Uma vez que os limites de perigosidade são 
estipulados com base em descargas, então a descarga máxima (descargas frontais ou 
descargas entre picos) também deve ser equacionada para esta avaliação, numa perspetiva 
conservadora na gestão das estruturas costeiras e do seu uso.  

 

4. Considerações finais 

Os métodos para cálculo de descargas de galgamento têm sido já amplamente discutidos na 
literatura, no entanto, perduram ainda dúvidas acerca do parâmetro que melhor traduz a 
tipologia do galgamento e a sua perigosidade. A presente análise explora o cálculo de 
velocidades de galgamento, com base nos tempos de chegada (velocidade frontal), e com 
base nas alturas máximas de fluxo (velocidade entre picos). Para as condições de agitação 
registadas, Hso ≈ 3 m e Tp máximo de 12.0 s, determinaram-se velocidades de galgamento 
inferiores a 6 m/s. Os valores obtidos para Qf e Qp são da mesma ordem de grandeza, 0.4 e 
0.6 m3/s/m, respetivamente. Quando se compara as descargas com os limites de segurança 
estabelecidos no projeto CLASH, conclui-se que a tipologia de galgamento medido oferece 
perigosidade a pedestres. Na tentativa de diminuição de risco humano e de bens, será mais 
proveitoso considerarem-se outros parâmetros representativos das descargas máximas 
individuais, ao invés dos máximos de descarga média, bem como determiná-los em diferentes 
locais da estrutura. 

Sublinha-se o facto da subida do nível médio do mar, não contemplada na presente análise, 
afetar as estatísticas de extremos da altura da onda e nível da água. Daí que a própria 
descarga de galgamento se encontre suscetível a esta variação. Uma subida do nível do mar 
irá acarretar um aumento do número de episódios de galgamento e consequentemente, 
aumento da perigosidade nos quebra-mares acedidos por pedestres. Seria pois aconselhável 
que fossem esclarecidos os limites perigosidade em cada quebra-mar ou outra estrutura 
costeira com margens mais adequadas. 

 

5. Agradecimentos 

Este trabalho é uma contribuição para o projeto SPACE (PTDC/ECM/114109/2009), financiado 
pela Fundação para a Ciência e Tecnologia e para o projeto RUSH (PTDC/CTE-
GIX/116814/2010). A.R. Carrasco e A. Matias foram financiadas pela Fundação para a Ciência 
e a Tecnologia, Bolsa Pós-Doutoramento (SFRH/BPD/88485/2012) e Programa Investigador 
FCT (IF/00354/2012). Os dados de maré foram fornecidos por Puertos del Estado e os dados 
de agitação pelo Instituto Hidrográfico. Os autores agradecem ao IPTM por conceder a 
autorização dos trabalhos no molhe da marina de Albufeira e em especial o apoio do 
responsável local. 

 

Referências 

Allsop, W., Bruce, T., Pullen, T., van Der Meer, J., 2008. Direct Hazard from wave overtopping 
– the forgotten aspect of coastal flood risk assessment? DEFRA. Proceedings of Flood and 
Coastal Management Conference, Manchester, UK, 11 p. 

Costa, M., Silva, R., Vitorino, J., 2001. Contribuição para o estudo do clima de agitação 
marítima na costa portuguesa. Proceedings of 2as Jornadas Portuguesas de Engenharia 
Costeira e Portuária, International Navigation Association PIANC, Sines, Portugal, em CD-
ROM. 

Crest Level Assessment of Coastal Structures by Full Scale Monitoring, Neural Network 
Prediction and Hazard Analysis on Permissible Wave Overtopping, 2001. EU-project 
CLASH. http://www.clash-eu.org/. (assessed June 2013) 

 

12



Chini, N., Stansby, P. K., 2012, Extreme values of coastal wave overtopping accounting for 
climate change and sea level rise, Coastal Engineering, 65, 27–37. 

De Rouck, J., Geeraerts, J., Troch, P., Kortenhaus, A., Pullen, T., Franco, L., 2005. New results 
on scale effects for wave overtopping at coastal structures. Proceedings of ICE Coastlines, 
Structures & Breakwaters '05, Thomas Telford, London, pp. 29-43. 

Didier E., Ferreira O., Matias A., Neves M.G., Reis M.T., Pacheco A., 2011. Desenvolvimento e 
validação de um modelo Smoothed Particle Hydrodynamics para aplicação a estruturas 
costeiras. Proceedings of 7as Jornadas Portuguesas de Engenharia Costeira e Portuária, 
eds. Delegação Portuguesa da PIANC, pp 30 (15 p. CD Rom), Porto, Portugal. 

Ferreira, Ó., Reis, M.T., Carrasco, A.R., Neves, M.G., Didier, E., 2013. Small Overtopping 
discharges at Albufeira Harbour: field measurements and modelling. 6th SCACR – 
International Short Course/Conference on Applied Coastal Research, LNEC, Lisboa. 

Geeraerts, J., Boone, C., 2004. CLASH: Full Scale Measurements on the 
Zeebruggebreakwater- Second Winter Season, Ghent University, Belgium. 

Geeraerts, J., Troch, P., Rouck, J.D., Verhaeghe, H., and Bouma, J.J., 2007, Wave overtopping 
at coastal structures: prediction tools and related hazard analysis. Journal of Clear 
Production, 15, 1514-1521. 

Hughes, S., Thornton, C., van der Meer, J., Scholl, B., 2012. Improvements in describing wave 
overtopping processes. Proceedings of 3rd International Conference Coastal Engineering 
(ICCE), ASCE, Santander, Spain, pp. 1-6  

Matias, A., 2006. Overwash Sedimentary Dynamics in the Ria Formosa Barrier Islands. Tese de 
Doutoramento, Universidade do Algarve, 253 pp, Faro. 

Matias, A., Blenkinsopp, C.E., Masselink, G. Study of overwash on a gravel beach. Marine 
Geology. (submetido). 

Morris, B.D., Davidson, M.A., Huntley, D.A., 2001. Measurements of the response of a coastal 
inlet using video monitoring techniques. Marine Geology, 175, 251-272. 

Nørgaard, J.Q.H., Andersen, T.L., Burcharth, H.F., Steendam, G.J., 2013. Analysis of 
overtopping flow on sea dikes in oblique and short-crested waves. Coastal Engineering, 76, 
43-54. 

Pullen, T., Allsop, N.W.H., Bruce, T., Geeraerts, J., 2003. Violent wave overtopping: CLASH 
field measurements at Samphire Hoe. Proceeding of Coastal Structures, 12 p. 

Pullen, T., Allsop, N.W.H., Bruce, T., Kortenhaus, A., Schüttrumpf, H.,Van der Meer, J.W., 
2007. EurOtop: Wave Overtopping of Sea Defences and Related Structures: Assessment 
Manual. Environment Agency, UK, Expertise Netwerk Waterkeren, NL, and Kuratorium fur 
Forschung im Kusteningenieurwesen, DE. 

Shankar, N.J., Jayaratne, M.P.R., 2003, Wave run-up and overtopping on smooth and rough 
slopes of coastal structures. Ocean Engineering, 30, 221-238. 

Schüttrumpf, H., Möller, J., Oumeraci, H., 2002. Overtopping flow parameters on the inner slope 
of seadikes. Proceedings of 28th International Conference Coastal Engineering (ICCE), 
ASCE, Cardiff, U.K., pp. 2116-2127. 

Tonelli, M., Petti, M: 2013. Numerical simulation of wave overtopping at coastal dikes and low-
crested structures by means of a shock-capturing Boussinesq model. Coastal Engineering, 
79, 75–88 

Van der Meer, J.W., Snijders, W., Regeling, H.J. 2006. The wave overtopping simulator. 
Proceedings of 30th International Conference Coastal Engineering (ICCE), ASCE, San 
Diego, pp. 4654-4679. 

Verhagen, H.J, Steenaard, J., Tuan, T., 2004. Infiltration of Overtopping Water in a Breakwater 
Crest. Proceedings of 29th International Conference Coastal Engineering (ICCE), ASCE, 
Lisboa, Portugal, pp. 4253-4262. 

13



Vila-Concejo, A., Ferreira, Ó., Matias, A., Morris, B., Dias, J.A., 2004. Lessons from inlet 
relocation: Examples from Southern Portugal. Coastal Engineering, 51 (10), 967-990. 

	  

14




