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Preâmbulo
I - Hidrodinâmica e morfologia costeira - Breve avaliação do estado da arte
A execução de previsões de evolução da morfologia costeira constitui um aspecto
fundamental a ter em consideração sempre que se pretendem efetuar intervenções
que possam alterar de alguma forma os equilíbrios existentes.

Este problema é complexo envolvendo aspectos que constituem ainda atualmente
áreas de ponta da investigação científica. Até há alguns anos atrás, chegou a
pensar-se que, à medida que estavam a ser melhor dominados alguns aspectos
relativos ao conhecimento dos processos, as limitações à utilização de modelos
baseados

numa

descrição

detalhada

destes

processos

se

encontravam

essencialmente ligadas à capacidade de cálculo. Efetivamente é possível encontrar
na literatura um grande número de comunicações (sobretudo na segunda metade
dos anos 80 e primeira metade dos anos 90) onde aliado a um domínio crescente da
modelação dos processos de transporte se propunha o uso de modelos
tridimensionais capazes de resolver com o maior detalhe possível todos os aspectos
do problema. A utilização destes modelos em problemas de engenharia seria nesta
perspectiva crescente com o aumento da capacidade de cálculo.

No entanto, à medida que os meios de cálculo se foram desenvolvendo e se foram
criando condições para testar estes modelos em casos reais, verificou-se que havia
outras razões que limitavam a respectiva utilização para a realização de previsões
de médio-longo prazo. Apesar dos avanços que se conseguiram na compreensão e
simulação dos processos, o facto de a descrição não ser exata faz com que os
modelos tendam sempre a divergir da realidade o que, tornando-os adequados à
simulação de processos de curto prazo, não lhes confere a capacidade de previsão
de médio-longo prazo.
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Tendo por base esta realidade, outras abordagens capazes de resolver estas
limitações foram sendo exploradas e foi dedicada uma maior atenção aos diferentes
aspectos do problema no sentido de procurar estabelecer quais, em princípio,
podem ser objecto de previsão.

I.1 - Escalas temporais
Muitos projetos de engenharia, como é o caso do presente projeto, necessitam de
ter em consideração respostas morfodinâmicas a eventos de curta duração,
correspondentes a eventos extremos que podem durar algumas horas ou alguns
dias, e a efeitos cumulativos, abrangendo anos ou décadas, correspondentes ao
período de vida do empreendimento. A resposta a estes dois problemas não é
atualmente possível ser obtida com base na mesma aproximação matemática.

Os eventos de curta duração são bem adequados à simulação com base em
modelos que resolvam os processos, enquanto a simulação dos processos de longa
duração têm de ter em consideração informação adicional que permita limitar a
tendência de divergência dos modelos relativamente à realidade.

I.2 - Previsões da morfodinâmica
Presentemente os métodos de previsão morfodinâmica podem ser genericamente
divididos em dois grupos: os métodos baseados em aproximações de baixo para
cima (bottom-up methods na literatura inglesa) e os métodos baseados em
aproximações de cima para baixo (bottom-down methods na literatura inglesa).

Os métodos bottom-up baseiam-se em modelos numéricos suportados por
equações que descrevem com maior ou menor detalhe os processos ligados à
hidrodinâmica (ondas e correntes), ao transporte de sedimentos e ao balanço
sedimentar, à semelhança da metodologia utilizada no presente estudo.

-6-

Os métodos bottom-down baseiam-se em descrições qualitativas, uso de métodos
empíricos de extrapolação do conhecimento do passado para prever o futuro,
lidando com a dinâmica do sistema como um todo, sem procurar conhecer os
detalhes dos processos envolvidos.

A utilização das abordagens bottom-up para execução de simulações que vão para
além do curto prazo, para além de apresentarem o problema ainda não totalmente
negligenciável das pesadas necessidades de cálculo, não garante, tal como se
referiu, que a correta previsão de processos no curto prazo resulte necessariamente
numa correta previsão a médio-longo prazo.

As abordagens bottom-down são em geral simples e de rápida execução mas
apresentam a desvantagem de serem na generalidade baseadas em hipóteses não
comprovadas e não testadas por períodos tão longos como as previsões que
pretendem efetuar. Para além disso, a performance verificada no passado não tem
necessariamente de representar um guia para o futuro, especialmente em situações
em que se prevê a alteração das condições naturais. Em qualquer dos casos, a
utilização destas abordagens requer sempre um conhecimento detalhado das zonas
a estudar suportado por trabalhos de campo compatíveis com a correta descrição
dos comportamentos a estimar (Southgate et al, 2000).

As limitações de ambos os métodos apontam assim no sentido de, no futuro, ter de
haver uma convergência entre estas duas abordagens utilizando técnicas de
assimilação de dados nos modelos baseados em processos e/ou modelos baseados
em processos para calibrar as aproximações bottom-down garantindo uma correta
descrição dos processos nestes modelos.

Em qualquer dos casos, a execução de previsões de médio longo prazo fiáveis terá
de ser sempre suportada por investimentos, também eles de médio-longo prazo, no
conhecimento da dinâmica dos sistemas. Sem este conhecimento, e os dados que o
suportem, não existe, nem existirá no futuro, abordagem matemática capaz de
responder a solicitações que envolvam a realização de previsões sobre o
comportamento morfodinâmico de um sistema.
-7-

No caso de execução de simulações de curto prazo, os modelos baseados em
descrições detalhadas dos processos, mesmo em situações de graves lacunas de
informação, embora não permitam uma quantificação objectiva do transporte,
permitem pelo menos avaliar a sensibilidade do sistema às solicitações de que
normalmente é alvo. Este tipo de análise de sensibilidade apresenta extrema
utilidade na compreensão da dinâmica local e, consequentemente, no processo de
tomada de decisão necessário para determinar as melhores opções de projeto para
dar resposta a um determinado problema.

I.3 - Consequências da falta de dados e da limitação da tecnologia atualmente
disponível
A escassez de dados é um dos principais problemas no estabelecimento de
diagnósticos e execução de previsões no que respeita ao transporte litoral. É preciso
ter em consideração que o transporte litoral se faz essencialmente na zona de
rebentação pelo que, como regra, a informação disponível nesta zona é em geral
escassa. Este problema não é específico de Angeiras, sendo comum à maioria das
costas em todo o mundo, o que não é de estranhar dada a dificuldade de efetuar
medidas nesta zona.

Assim, se se tiver em consideração que a determinação das tensões de radiação
para determinação das correntes litorais depende essencialmente dos gradientes de
altura e direção das ondas e que estes, por sua vez, dependem diretamente da
qualidade da informação batimétrica, facilmente se compreenderá que, uma
deficiente representação dos fundos pode conduzir a falsos valores das correntes.

Poderá perguntar-se então qual a utilidade das ferramentas matemáticas podendo
elas conduzir a resultados que podem não estar completamente de acordo com o
que se passa na realidade. Aqui deverá esclarecer-se que:



Mesmo considerando a possibilidade de ocorrência de um nível de erro
relativamente elevado, quando utilizados em termos de comparação de
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cenários, os modelos poderão fornecer uma informação qualitativa
importante no que respeita à possível magnitude dos impactes a esperar
(importantes ou pouco importantes);



Neste tipo de problemas os modelos não podem nem devem ser vistos como
ferramentas determinísticas mas antes como ferramentas capazes de dar um
contributo adicional para a compreensão dos sistemas, a que devem ser
adicionados outros contributos como a experiência, a história, dados de
campo, etc.

Assim, o facto de ser afirmado no presente relatório que os resultados do modelo
devem ser olhados essencialmente do ponto de vista qualitativo, não pode nem deve
ser visto como uma limitação do trabalho de modelação efectuado que poderia ser
ultrapassada com recurso a outras tecnologias, mas deverá ser antes entendido
como a constatação de que os resultados alcançados representam o máximo que é
honestamente possível obter tendo por base o atual desenvolvimento tecnológico e
a informação disponível.

Assumindo este facto, os modelos devem ser utilizados na perspectiva de
fornecerem dados adicionais para análise que podem permitir um ganho qualitativo
importante no processo de decisão e não numa perspectiva de caixa preta capaz de
dar respostas inequívocas sobre a evolução de uma determinada zona.

II - Implicações no trabalho de Angeiras
No caso específico do trabalho de Angeiras, os modelos foram utilizados em três
vertentes:


Análise da propagação da agitação (do largo até à costa e local);



Análise das correntes litorais;



Análise limitada do transporte sedimentar.
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II.1 - Análise da propagação da agitação
No que respeita aos aspectos relacionados com a agitação, os resultados dos
modelos permitiram, em fase de Estudo Prévio, tirar conclusões efetivas sobre a
eficiência das diferentes soluções alternativas de projeto no que respeita à proteção
oferecida por cada uma delas.

No que respeita a este assunto, e considerando que o projeto de Angeiras foi em
2003 sujeito a um procedimento de AIA que obteve decisão desfavorável, foram
apontadas no relatório da Comissão de Avaliação desse primeiro EIA duas lacunas:
a não simulação de situações de tempestade e a não simulação de ondas de SW.

Em relação a estes dois aspectos deve esclarecer-se que não é objectivo do projeto
fornecer uma estrutura de abrigo para situações extremas mas tão-somente
melhorar as condições de segurança na aproximação à praia.

Caso se pretendesse uma estrutura capaz de garantir abrigo para o tipo de
situações referidas, então teria de ser equacionada uma obra completamente
diferente. A simulação de situações extremas tem de ser efectuada para efeitos de
dimensionamento estrutural da obra mas não faz grande sentido ser considerada no
âmbito do estudo de impacte ambiental uma vez que, com as características
propostas não se pode esperar que a obra forneça condições de abrigo.

Quanto à não inclusão de situações de SW não se vê qual seria a vantagem da
respectiva simulação por duas razões: em primeiro lugar, as ondas de SW
representarão somente cerca de 3 % dos eventos (e não 30 % como certamente por
lapso foi referido no relatório da Comissão de Avaliação), em segundo lugar, porque
não estando prevista qualquer proteção a Sul não é necessário um modelo para se
concluir que a obra não oferecerá qualquer tipo de proteção significativa adicional
para este tipo de eventos.
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II.2 - Análise dos processos de deriva litoral
No que respeita aos aspectos relacionados com as correntes de deriva litoral e o
transporte por elas induzido, importa fazer alguma reflexão sobre o capítulo anterior
onde foi apresentada uma breve descrição do estado da arte. Esta reflexão é de
extrema importância porque é necessário ter a consciência de que, pese embora o
desejo de qualquer técnico seja o de recolher a máxima informação possível para
reduzir o risco associado a qualquer obra de engenharia, o facto é que ou não se
fazem obras ou se assume existirem limites no conhecimento em que, embora o
risco esteja presente, se utilizaram as melhores ferramentas disponíveis, e
consequentemente as respostas obtidas serão as respostas possíveis na atual
situação.

Em relação a este assunto considerou a Comissão de Avaliação que o estudo não
contemplava de forma suficiente a análise dos processos de transporte litoral e,
nomeadamente, as implicações nas praias a Sul da construção do esporão. Para
suportar esta opinião a Comissão recorreu a algumas afirmações do estudo onde se
expressa a necessidade de observar a necessária prudência na análise dos
resultados dos modelos em face da limitação da informação disponível.

Chama-se, no entanto, a atenção para o facto de o estudo também salientar que os
modelos não podem nem devem ser observados como elementos de obtenção de
respostas determinísticas, devendo os respectivos resultados ser combinados com a
experiência dos técnicos e com outros dados que permitam construir modelos
conceptuais de funcionamento do sistema que incorporem as diferentes fontes de
informação.

Nesta perspectiva, embora os resultados obtidos não tenham permitido obter uma
resposta com o nível de detalhe suficiente por si só para uma previsão, permitiram
ainda assim retirar uma conclusão fundamental: qualquer das soluções alternativas
analisadas apresentou um pequeno impacte ao nível de macroescala. Mesmo tendo
em consideração a possibilidade de ocorrência de erros consideráveis no resultado
das correntes calculadas, esses erros são comuns às diferentes geometrias
- 11 -

simuladas, pelo que os resultados obtidos permitem, pelo menos, retirar esta
conclusão que não pode ser considerada de menor importância num processo de
tomada de decisão.

O facto de não se terem incluído mais resultados relativos ao transporte foi
deliberado e teve por base duas razões principais:



Com o nível de detalhe das simulações não se encontraram diferenças
substanciais no transporte entre as diferentes soluções simuladas;



Os cálculos de transporte merecem reservas (dados batimétricos limitados,
desconhecimento dos caudais sólidos disponíveis para transporte, etc.) que
aconselham a não os considerar para efeitos de processo de tomada de
decisão. Por essa razão, os resultados incluídos no relatório foram-no mais a
título ilustrativo do que tendo por objectivo caracterizar efetivamente os
processos que ocorrem na zona.

Poder-se-ia ainda pôr uma questão, aliás referida no relatório da Comissão de
Avaliação, do porquê da não recolha de dados onde foram detectadas as lacunas.
Em relação a este aspecto também se deve esclarecer que dos dados que seriam
necessários para melhorar qualitativamente os resultados do modelo somente os
relativos a um eventual levantamento batimétrico da zona de rebentação teriam
alguma relevância por serem representativos de uma situação concreta.

A execução de análises granulométricas em pouco permitiria melhorar o nível de
confiança dos resultados se não for possível melhorar o nível de confiança da
hidrodinâmica (que depende diretamente da qualidade dos dados batimétricos) e o
incremento da qualidade dos dados de agitação só é possível com recurso a séries
temporais longas incompatíveis com a duração de um projeto de engenharia (estes
dados ou existem ou não faz sentido recolhê-los no âmbito específico de um projeto
por curtos períodos de tempo).
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Deve, no entanto, notar-se o facto de não ser por acaso que a informação
batimétrica para zonas abaixo dos 5-10 metros é extremamente rara, não sendo um
problema de Angeiras mas sim um problema comum não só a Portugal como, em
termos gerais, à zona costeira em geral. A execução de medidas na zona de
rebentação, sobretudo em costas com elevado nível energético, como é o caso da
costa Ocidental Portuguesa, é extremamente complexa com as tecnologias acuais,
não sendo de todo razoável esperar que este tipo de trabalho possa ser efectuado
no âmbito de um projeto de engenharia deste tipo.

As escassas medidas da zona de rebentação que existem para a costa referem-se
ainda assim a perfis de praia e têm sido efectuadas pelas Universidades com base
em programas de investigação. Também aqui as críticas da Comissão de Avaliação
são perfeitamente razoáveis do ponto de vista filosófico (efetivamente os dados não
existem e os resultados da modelação ressentem-se do facto), já do ponto de vista
prático na inexistência de dados inteiramente fiáveis deixar-se-ia de poder executar
de intervenções na costa, pelo menos, durante a próxima década.

Ainda no que respeita ao transporte, continua a ser opinião da Hidromod que o
esporão irá interromper o transporte que atualmente se faz ao longo dos
afloramentos mas não nos parece que esse esporão possa interromper de forma
significativa o transporte para Sul, dado que a cabeça do esporão se mantém em
profundidades bastante baixas. É óbvio que, durante o processo de enchimento do
esporão será de prever uma redução do transporte mas este problema pode ser
minimizado com recurso, por exemplo, a alimentação artificial no período inicial.

III - Considerações finais
Estas notas pretendem apenas esclarecer alguns aspectos relativos à hidrodinâmica
e morfologia costeira cuja abordagem foi considerada no anterior EIA insuficiente ou
conducente a resultados inconclusivos.

Nestes esclarecimentos salienta-se o facto de se considerarem suficientes as
simulações da propagação da agitação uma vez que, na opinião da Hidromod, as

- 13 -

simulações efectuadas permitem caracterizar de forma clara os processos no âmbito
dos objectivos do EIA. As situações de tempestade ou de situações de agitação de
SW não foram consideradas por ou não se enquadrarem no âmbito dos objectivos
da obra ou por não serem relevantes em face do tipo de obra considerada.

No que respeita aos aspectos relativos à deriva litoral e aos processos de transporte
associados, as limitações das abordagens disponíveis para caracterizar estes
processos já tinham sido objecto de referência no próprio estudo, pelo que se
considera não deverem ser evocados para se concluir da insuficiência dos
respectivos resultados. Menciona-se assim, novamente, o facto ser referido no
estudo que os modelos não podem nem devem ser observados como elementos de
obtenção de respostas determinísticas, devendo os respectivos resultados ser
combinados com a experiência dos técnicos e com outros dados que permitam
construir modelos conceptuais de funcionamento do sistema que incorporem as
diferentes fontes de informação.

Não é pois nossa opinião que os resultados do estudo possam ser considerados
inconclusivos, uma vez que associando a informação qualitativa produzida pelo
modelo com os dados da evolução recente da zona (e.g., resposta do sistema à
construção do pequeno esporão construído no local, análise diacrónica da linha de
costa com fotografia aérea, etc.) e a experiência da equipa técnica, os resultados
são conclusivos no sentido de assumir que, embora existam riscos associados à
respectiva construção inerentes a qualquer obra similar de engenharia, não são de
esperar impactes significativos a médio prazo decorrentes da respectiva construção.

Embora seja claramente assumido no estudo que existem limitações, tanto nos
dados como na tecnologia atualmente disponível para abordar este tipo de
problemas, é perfeitamente claro que foram utilizados no estudo todos os recursos
de que é possível dispor presentemente, não sendo possível, na nossa opinião,
obter resultados mais conclusivos que os já disponibilizados.
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Introdução
O trecho de costa onde se insere a praia de Angeiras apresenta zonas de praia bem
desenvolvidas entrecortadas por afloramentos rochosos que acuam como pontos
fixos da costa (cf. Figura 1). A ocorrência destes afloramentos rochosos aumenta à
medida que nos deslocamos para Sul em direção a Leixões.

Figura 1 – Aspecto da zona costeira junto a Angeiras
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Segundo testemunhos locais, a zona onde se pretende construir a futura obra
marítima de abrigo encontra-se sujeita a um processo erosivo que se refletiu durante
as últimas décadas num recuo generalizado da costa na zona adjacente a Angeiras.
A própria praia de Angeiras sofreu efeitos de grande erosão, com o mar a ameaçar
invadir as casas situadas na orla marítima, tendo sido construído nos anos 80 um
pequeno esporão para fixação da praia na zona mais sensível. Esta obra funcionou
corretamente, tendo-se verificado um rápido enchimento do esporão que,
atualmente, se encontra quase totalmente coberto de areia (cf. Figura 2 e Figura 3).
Atualmente existe em Angeiras um pequeno núcleo piscatório que opera com
pequenas embarcações (cf. Figura 4) cuja aproximação à praia se faz ao longo de
uma zona caracterizada pela existência de diversos afloramentos rochosos, os
quais, apesar de contribuírem para algum abrigo, não deixam de constituir um perigo
para a navegação (cf. Figura 5).

Figura 2 – Aspecto global do esporão da praia de Angeiras
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Figura 3 – Pormenor do esporão da praia de Angeiras na zona junto à cabeça

O presente trabalho de modelação insere-se no estudo e definição de um plano de
intervenções para a zona piscatória de Angeiras, definida no Plano de Ordenamento
da Orla Costeira Caminha-Espinho envolvendo a requalificação do respectivo
aglomerado urbano e a melhoria das infraestruturas de apoio à pesca a valorização
turística local.
De acordo com os termos de referência que definem o âmbito do presente trabalho,
as obras relativas ao projeto de novas estruturas de abrigo de apoio à pesca de
Angeiras deverão ser objecto de estudo em modelo matemático, o qual deverá ter
em consideração os aspectos hidrodinâmico e hidromorfológico do trecho de costa
afectado.
Os modelos a utilizar deverão ser capazes de simular, designadamente, as
condições de propagação da agitação marítima, de determinar os campos de
correntes associados à ação conjunta da agitação marítima e maré e de avaliar o
transporte sedimentar.
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Figura 4 – Aspecto geral das embarcações utilizadas na pesca.

Figura 5 – Aspecto da zona de aproximação das embarcações de pesca
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Metodologia
Os modelos matemáticos constituem atualmente uma ferramenta indispensável na
gestão e planeamento de estruturas portuárias ou outras obras costeiras, permitindo
uma integração de dados adquiridos através de observações efectuadas em locais
distintos e por períodos de tempo limitados, o estabelecimento de diagnósticos para
os problemas encontrados e a execução de prognósticos para prever o
comportamento do sistema em face de outras condições.
Como vantagens inerentes ao seu uso podem salientar-se, nomeadamente, o baixo
custo de utilização e a rapidez de resposta, a possibilidade da execução de análises
de sensibilidade a diversos factores sem custos adicionais significativos e, ainda, a
facilidade de armazenamento de dados e resultados para posterior utilização.
Tendo por objectivo dar resposta aos problemas formulados nos termos de
referência, foi implementado um conjunto de modelos que permitem nomeadamente:
1. Simular a propagação da agitação desde o largo até à costa;
2. Simular a propagação da agitação na zona protegida pelo esporão;
3. Simular os campos de correntes produzidos por ação das ondas e o transporte
sedimentar associado.
Atendendo a que os aspectos enunciados incluem diferentes tipos de fenómenos
com diferentes escalas temporais e espaciais, a respectiva simulação implica
igualmente o recurso ou à combinação de diferentes modelos.
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Simulação da propagação da agitação desde o largo até à
costa
A representação da complexidade e diversidade dos fenómenos que influenciam a
transformação das ondas, tais como a refracção, a difração, a reflexão, a dissipação
de energia por atrito de fundo e por rebentação e as transferências de energia entre
frequências do espectro, entre outros, em tão distintas situações de aplicação como
sejam a propagação de ondas de baixo período devidas ao vento, oscilações de
grande período em bacias portuárias, as ondas de maré e os tsunamis são hoje
possíveis de ser simuladas com base em modelos matemáticos.
O rápido desenvolvimento dos computadores, tem por seu lado vindo a permitir a
obtenção de soluções com recurso a modelos cada vez mais complexos, cuja
utilização era impensável apenas há alguns anos atrás.
Tratando-se de um processo complexo, a respectiva abordagem em termos
matemáticos é geralmente efectuada com recurso à introdução de algumas
hipóteses simplificativas. Obviamente, quanto mais hipóteses simplificativas são
adicionadas menos aspectos são tidos em consideração mas mais económicos se
tornam os modelos resultantes. Assim, em função de um problema específico
haverá modelos mais ou menos adequados, pelo que se deverá proceder a uma
escolha criteriosa que permita por um lado cumprir os objectivos do projeto e, por
outro lado, permita efetuar as simulações com recurso a tempos de cálculo
razoáveis.
Situando-se a praia de Angeiras, numa zona de costa aberta, os processos mais
relevantes estarão necessariamente ligados à refracção e empolamento das ondas.
Tendo em consideração estas características, a simulação da agitação do largo até
à costa foi efectuada com base num modelo de propagação da energia da onda,
capaz de simular a propagação de um espectro direcional – STWAVE (Steady-state
spectral wave model). Este modelo permite a descrição quantitativa da variação dos
parâmetros da onda (altura, período, direção e forma espectral) ao longo da
respectiva propagação desde o largo até à costa.
O modelo STWAVE é o modelo de propagação da agitação utilizado usualmente
pelo US Army Corps of Engineers, e inclui a simulação dos fenómenos de difração,
refracção e empolamento das ondas por efeito da batimetria e da interação com
correntes, e geração de ondulação por ação do vento. Para além disso o modelo
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contempla ainda a simulação dos processos de rebentação e da interação ondaonda e white capping responsáveis pela redistribuição e dissipação de energia num
campo de ondas em desenvolvimento.
Uma descrição mais pormenorizada deste modelo é apresentada em Anexo.

Simulação da propagação da agitação na zona protegida
O modelo anterior, sendo extremamente eficaz na simulação da agitação em zonas
de costa aberta, apresenta no entanto limitações importantes no que respeita à
simulação dos fenómenos de difração e não tem em consideração os efeitos da
reflexão, dois aspectos fundamentais na simulação da agitação em zonas
protegidas.
Para ultrapassar estas limitações, utilizou-se o módulo de propagação de ondas de
vento do sistema MOHID o qual permite ter em consideração a generalidade dos
efeitos a que as ondas se encontram sujeitas no decorrer do respectivo processo de
propagação.
MOHID é um modelo hidrodinâmico bidimensional, integrado na vertical,
originalmente desenvolvido no Instituto Superior Técnico (IST), que resolve as
equações para águas pouco profundas, que resultam da integração na vertical das
equações de Navier-Stokes.
Este modelo possui um módulo que resolve a aproximação com pressão hidrostática
(equações de Saint-Venant) e outro que resolve a aproximação com pressão não
hidrostática (equações de Boussinesq). O primeiro é aplicável a escoamentos de
ondas longas (e.g. propagação da maré) e o segundo a escoamentos de ondas mais
curtas (e.g. propagação de ondas de vento).
O módulo de propagação de ondas de vento possui ainda uma aproximação para
águas profundas que permite aplicar o modelo para propagar ondas desde grandes
a pequenas profundidades.
Uma descrição mais pormenorizada deste modelo é apresentada em Anexo.
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Simulação dos campos de correntes produzidas por ação das
ondas
A simulação dos campos de correntes produzidos por ação das ondas e dos
fenómenos de transporte associados envolverá um sistema mais complexo que
permita prever a evolução da batimetria e suas implicações sobre a circulação.
Assim, e à semelhança de procedimentos já utilizados em aplicações anteriores, foi
utilizada uma metodologia que segue uma sequência do tipo exemplificado na figura
seguinte:

Figura 6 – Esquema de funcionamento do sistema de modelação hidromorfológica.

Dada a imprevisibilidade da ocorrência dos agentes modeladores (neste caso das
ondas), a modelação dos campos de correntes associados, e consequentemente
dos fenómenos de transporte, reveste-se de aspectos complexos.
Adicionalmente, dada a escassez de dados sobre as características sedimentares
da zona (granulometrias, correntes litorais, taxas de transporte, etc.), deve ter-se em
atenção que os resultados requerem uma análise cuidada, devendo ser observados
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essencialmente do ponto de vista qualitativo e como suporte à compreensão da
dinâmica litoral.
Deve ainda ter-se em atenção que à medida que vão sendo calculadas novas
grandezas vão sendo incorporadas novas incertezas. Assim, se a determinação das
correntes litorais inclui algumas incertezas associadas à informação batimétrica na
zona de rebentação e à definição dos coeficientes de atrito a utilizar, a inclusão dos
processos de transporte introduz ainda erros adicionais relacionados com a
definição das granulometrias, taxas de transporte, etc.
De facto, é necessário ter em atenção que os modelos conduzirão a resultados tanto
mais quantificáveis quanto puderem ser sustentados por dados de campo que
permitam a respectiva verificação, calibração e validação.
Assim, a análise das correntes litorais calculadas pelo modelo quando cruzada com
a informação disponível sobre o comportamento do sistema deve constituir a
primeira base de avaliação da dinâmica local.
A simulação dos aspectos relacionados com o transporte, por incluírem factores de
incerteza adicionais decorrentes da falta de informação sobre as taxas de transporte
e sobre as características dos sedimentos locais, deverão ser utilizadas como factor
de avaliação adicional e tendo sempre em consideração os condicionalismos atrás
referidos.
As simulações efectuadas tiveram assim por base o sistema de modelos
esquematizado na Figura 6. Neste esquema, o modelo STWAVE foi utilizado para
simulação da propagação da agitação, o modelo MOHID para determinação das
correntes litorais e o módulo SEDTRAN para o cálculo das taxas de transporte
associadas.
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Informação de base
A informação batimétrica de base utilizada na implementação do modelo foi
digitalizada com base na informação disponível. Esta informação respeita a um
levantamento da zona de aproximação à escala 1:50.000 e a um levantamento de
uma zona local, restrita, a uma escala 1:1.000, efectuado pelo IMP em Janeiro de
2000 (cf. Figura 7). A transformação da informação digitalizada para malhas de
cálculo utilizáveis pelos modelos foi posteriormente efectuada na Hidromod.

Figura 7 – Informação batimétrica disponível

Para este efeito foram construídas duas malhas de cálculo, uma com o objectivo de
simular a aproximação das ondas do largo até à costa (modelo STWAVE), as
correntes litorais e os processos de transporte na zona próxima, e outra com o
objectivo de permitir efetuar as simulações de propagação da agitação na zona local
com base no modelo MOHID.
A primeira é constituída por uma malha com células quadradas com 10 metros de
lado e perfazendo um total de 275.000 pontos de cálculo (cf. Figura 8).
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A segunda, por necessidade das características do modelo MOHID que necessita de
um mínimo de 15 a 20 pontos de cálculo por comprimento de onda, é constituída por
uma malha com células de 4 metros de lado apresentando um total de 120.000
pontos de cálculo (cf. Figura 9).

Figura 8 – Batimetria de aproximação

Figura 9 – Batimetria local
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Não tendo sido possível confirmar a existência de valores de taxas de transporte,
correntes litorais ou características do material de fundo que permitam calibrar o
modelo de transporte, a análise destes processos será efectuada com base em
critérios de análise qualitativa, focando-se a atenção essencialmente nos aspectos
relacionados com a distribuição das correntes antes e após a construção da obra.
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Caracterização do regime de agitação
Dos elementos de que se dispõe para caracterizar, com um mínimo de rigor, a
agitação que pode atingir o local em estudo, aqueles que melhor permitem
caracterizar o regime de agitação, em termos médios de direção, altura e período
das ondas, são os registos do ondógrafo direcional da Figueira da Foz.
Estes registos foram colhidos durante cerca de dois anos e meio (Julho de 1990 a
Dezembro de 1993) por uma bóia-ondógrafo localizada ao largo da Figueira da Foz,
numa posição a cerca de 90 m de profundidade, onde os efeitos da refracção são
desprezáveis para a maioria das ondas.
Os resultantes do tratamento dos registos são apresentados no Relatório do Projeto
“NATO PO-WAVES Wind Wave Climatology of the Portuguese Coast”, Julho de
1994, sob a forma de tabelas com as distribuições conjuntas de alturas e períodos
por rumo.
Na interpretação destes resultados devem-se ter em conta alguns inconvenientes
que lhes estão associados, entre os quais se contam questões diretamente ligadas
aos registos, como o curto período da sua duração e a localização da boia em
relação ao local aqui em estudo, e questões relativas ao modo como os dados são
apresentados, nomeadamente a discriminação por sectores direcionais bastante
largos (45º).
Nas Figura 10 a Figura 12 apresentam-se as distribuições dos rumos, alturas e
períodos de agitação, salientando-se as seguintes constatações:
Verifica-se que a quase totalidade das ondas é proveniente de rumos entre o
W e o N, sendo o rumo mais frequente o NW, com mais de 70% das
ocorrências;
No que respeita à distribuição de alturas, verifica-se que o escalão mais
frequente é o de 1 a 2 m, com cerca de 40% das observações, seguindo-se o
de 2 a 3 m, com uma frequência próxima de 30%. Cerca de 50% das ondas
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são inferiores a 2 m, sendo a frequência de alturas superiores a 5 m da
ordem de 2%;
Quanto à distribuição de períodos de pico das ondas, verifica-se que o
escalão mais frequente é o de 12 a 14 s, com 33,5% das ocorrências,
seguindo-se o de 10 a 12%, com cerca de 26%. A frequência de períodos
superiores a 15 s é da ordem de 8%.
Procurou-se ainda caracterizar a variação sazonal do regime de agitação, fator que
pode assumir alguma relevância para o comportamento fisiográfico do sistema
formado pela embocadura e banco exterior, tendo-se chegado às seguintes
conclusões:
As distribuições de rumos para os meses de Inverno e de Verão revelam que
não se verificam diferenças significativas entre as duas distribuições;
No que diz respeito às distribuições de alturas já é perceptível uma diferença
relevante entre os meses de Inverno e de Verão. Como seria de esperar, nos
primeiros as alturas de onda são mais elevadas, sendo os escalões mais
frequentes os de 1 a 2 m e de 2 a 3 m; nos meses de Verão o escalão mais
frequente é o de 1 a 2 m. No Inverno cerca de 10% das ondas são superiores
a 4 m, enquanto no Verão a percentagem equivalente é próxima de 2 m; no
Verão quase 55% das ondas são inferiores a 2 m, enquanto no Inverno
apenas 33% se enquadra neste limite.
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Figura 10 - Distribuição de direções ao largo (HP/Consulmar, 1995)

Figura 11 - Distribuição de alturas significativas ao largo (HP/Consulmar, 1995)
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Figura 12 - Distribuição de períodos de pico ao largo (HP/Consulmar, 1995)
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Simulação da propagação da agitação
No trecho de costa que poderá eventualmente ser alvo da influência das obras
propostas, tal como acontece na generalidade da costa portuguesa, o agente
determinante na movimentação e equilíbrio sedimentar é a agitação marítima. Por
essa razão é de fundamental importância uma análise da propagação da agitação
que permita caracterizar a situação atual e prever qual será o comportamento do
sistema após a construção da obra de abrigo.
A simulação da agitação envolveu os aspectos da propagação desde o largo até à
costa, efectuadas com base no modelo STWAVE, e das condições de agitação na
zona local, efectuadas com o modelo MOHID.
A análise da propagação da agitação desde uma zona com cerca de 30 m de
profundidade até à costa foi efectuada com base no modelo STWAVE, o qual
permite simular a propagação da energia da onda tendo por base um espectro
direcional, dando como resultado a descrição quantitativa da variação dos
parâmetros da onda (altura, período, direção e forma espectral) ao longo da
respectiva propagação desde o largo até à costa.
Estas simulações para além de servirem de suporte à determinação das correntes
litorais permitiram igualmente definir condições numa zona local, para aplicação de
um modelo capaz de descrever aspectos mais detalhados do problema (MOHID).

Propagação da agitação do largo até à costa
A definição das condições de agitação a impor na zona local foi efectuada com base
nos resultados do modelo STWAVE o qual foi utilizado para simular a propagação
da agitação desde águas profundas até à costa. Na zona definida pela fronteira do
modelo local foram determinadas as características das ondas que foram
posteriormente utilizadas como condição de fronteira do modelo local.
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Como se pode observar verifica-se uma rotação da agitação à medida que se
aproxima da costa (cf. Tabela 1), tendendo em qualquer dos casos a alinhar-se
segundo direções mais próximas de Oeste (cf. Figura 14 a Figura 19).

Tabela 1 – Condições de agitação simuladas

Direção

Direção

ao Largo

Local

W40N

W20N

WNW

Altura

Período

1.5

12

2.0

14

1.5

12

2.0

14

W10N

W

W

1.5

12

WSW

W12.5S

2.0

14

Condições de agitação locais
O modelo anterior, sendo extremamente eficaz na simulação da agitação em zonas
de costa aberta, apresenta no entanto limitações importantes no que respeita à
simulação dos fenómenos de difração e não tem em consideração os efeitos da
reflexão, dois aspectos fundamentais na simulação da agitação em zonas portuárias.
Para ultrapassar estas limitações, foi utilizado o módulo de propagação de ondas de
vento do sistema MOHID o qual permite ter em consideração a generalidade dos
efeitos a que as ondas se encontram sujeitas no decorrer do respectivo processo de
propagação.
As condições de agitação simuladas tiveram por base uma análise dos resultados do
modelo STWAVE, tendo as simulações efectuadas por objectivo efetuar uma análise
de sensibilidade do sistema aos diferentes parâmetros
Os resultados das simulações de agitação são apresentados na forma de
perspectiva das cristas das ondas (uma para cada uma das direções simuladas) e
de mapas de cores representando classes de alturas das ondas.
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Em relação aos resultados deste modelo deverão ter-se em atenção dois aspectos
importantes: por um lado, em cada simulação, foi considerada uma única onda
(conjunto altura, período, direção) e, por outro lado, atendendo a que este modelo
não calcula alturas de onda mas sim elevações da superfície livre em cada instante
de tempo, os valores apresentados como alturas de onda representam na realidade
uma envolvente dos valores máximos verificados em cada ponto. Estes dois
aspectos reunidos deverão contribuir para uma avaliação pessimista (do lado da
segurança portanto) dos valores da altura da onda a esperar em cada ponto.
Adicionalmente há que ter em consideração que sendo este modelo bastante
complexo, implica igualmente a definição de parâmetros sobre os quais recaem
incertezas tais como o efeito da difusão numérica e os coeficientes de reflexão, de
atrito e de difusão (cf. descrição do modelo em anexo).
A solução adotada no Projeto de Execução (cf. Figura 13) é constituída basicamente
por um molhe que se desenvolve em águas relativamente pouco profundas e
acompanhando alguns afloramentos rochosos locais (cf. Figura 5).
Genericamente verificou-se que a solução adotada é a que apresenta resultados
mais favoráveis em termos de abrigo.
No caso das ondas rodadas a Norte (WNW e W10N) a solução adotada apresentou
os melhores coeficientes de agitação na zona abrigada, da ordem dos 20-30%.
No caso das ondas rodadas a Sul, dada a configuração do molhe seria de esperar
uma baixa eficiência no que respeita à proteção oferecida. Ainda assim verifica-se
uma redução dos índices na zona para valores da ordem dos 40-50% (cf. Figura 22).
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Figura 13 – Configuração da solução adotada no Projeto de Execução, utilizada nas
simulações da propagação da agitação
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Correntes litorais
No trecho de costa que poderá eventualmente ser alvo da influência da obra
proposta, tal como acontece na generalidade da costa portuguesa, o agente
determinante na movimentação e equilíbrio sedimentar é a agitação marítima. Por
essa razão é de fundamental importância uma análise da propagação da agitação
que permita caracterizar a situação atual e prever qual será o comportamento do
sistema após a construção da estrutura.
A linha de costa nesta zona é caracterizada pela existência de praias relativamente
bem desenvolvidas, como é o caso da praia de Angeiras, entrecortadas pela
ocorrência de afloramentos rochosos que funcionam como pontos de fixação.
No caso específico da praia de Angeiras podem referir-se dois afloramentos
importantes: um no limite sul, que a separa da praia da Agudela, e outro na zona
onde se pretende construir o esporão.
A análise dos padrões da agitação no local permite verificar que estes afloramentos
rochosos apresentam uma forte influência na propagação da agitação. Como
consequência, as correntes litorais calculadas para a situação de referência
apresentam duas inversões do transporte geral Norte-Sul junto a cada um destes
afloramentos (cf. Figura 23) fazendo com que a praia de Angeiras apresente um
comportamento típico de uma praia encaixada.
Os padrões calculados para as correntes, apesar das formas complexas e das
inversões locais referidas, parecem estar em concordância com as direções das
ondas que se podem observar igualmente na Figura 23.
A análise dos resultados permite ainda concluir que a construção de uma obra de
proteção do tipo previsto, terá como resultado principal a interrupção da corrente que
se desenvolve para sul junto à zona de enraizamento da obra (cf. a Figura 41).
Neste conjunto de resultados, para além da distribuição de correntes calculadas
para diferentes alturas da maré para a situação de referência e para a solução de
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projeto, apresentam-se igualmente mapas de diferenças dos módulos das
velocidades entre as soluções de projeto e a situação de referência. Estes últimos
mapas permitem ter uma visão mais objectiva dos impactes a esperar na
hidrodinâmica com a implantação da obra. Como se pode observar, as diferenças
calculadas entre a solução de projeto e a situação de referência são de pequena
magnitude e muito confinadas ao próprio local da obra.
Deve no entanto chamar-se a atenção para o facto dos resultados do cálculo das
correntes estarem ligados à informação batimétrica, a qual se fosse mais abrangente
permitiria definir com mais precisão a zona onde se desenrolam os processos
responsáveis pelo aparecimento das correntes litorais (zona de rebentação).
Nesta perspectiva, os resultados do modelo devem ser analisados com a necessária
cautela, tendo em consideração que a zona em questão é pontuada pela ocorrência
de diversos afloramentos rochosos (não completamente descritos na malha de
cálculo), os quais por sua vez podem estar ligados a padrões complexos da
batimetria não corretamente descritos na informação disponível.
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Transporte de areias
A análise das tendências de transporte, efectuada com base no módulo SEDTRAN
do sistema MOHID, teve por objectivo tentar mostrar um resultado integrado da
atuação dos padrões de correntes calculados anteriormente.
A avaliação dos impactes da obra sobre as correntes litorais e consequentemente
sobre os processos de transporte constitui um dos aspectos a ter em consideração
dadas as implicações que eventuais alterações no trânsito sedimentar poderão ter
sobre a zona costeira a sotamar.
Tal como referido no capítulo anterior, a avaliação das correntes litorais induzidas
pelas ondas sofre de algumas limitações no que respeita à informação batimétrica
disponível. No caso dos cálculos relativos ao transporte há que adicionar ao
conjunto de incertezas a escassez de dados disponíveis sobre os aspectos ligados
ao trânsito sedimentar (granulometrias, correntes litorais, taxas de transporte).
Por exemplo no que respeita ao aspecto específico das granulometrias, uma visita
ao local permitiu verificar a existência de um gradiente acentuado da granulometria
da areia ao longo do perfil da praia na zona que se pretende proteger, como
ocorrência de areias grosseiras na base do perfil. Não foi no entanto possível, nem
estender este tipo de análise visual a toda a zona de interesse nem, o que seria
mais importante, obter uma caracterização efetiva dos diâmetros que permitisse a
respectiva inclusão no modelo.
Como forma de contornar parcialmente este problema, foi imposta uma distribuição
de granulometrias na zona tendo por base um critério de proporcionalidade em
relação às velocidades máximas calculadas. Com base neste critério as zonas de
maior velocidade terão um diâmetro significativo maior que as zonas de baixa
velocidade. Deve ter-se no entanto em consideração que, nem este método se
baseia em nenhuma evidência científica, nem foi possível descrever os locais de
ocorrência de afloramentos nem a posição do leito rochoso.
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Em função destes factos, a análise dos processos que, em princípio, previa a
implementação de um modelo hidromorfológico para avaliação dos processos de
transporte ao nível local, teve de ser simplificada a fim de não introduzir erros
adicionais que poderiam conduzir a falsas interpretações da realidade.
É necessário ter em atenção que os modelos produzem resultados tanto mais
credíveis quanto melhor estiverem sustentados por dados de campo que permitam a
respectiva verificação, calibração e validação, pelo que nos casos, como este, em
que os dados não abundam é preferível simplificar os cálculos por forma a reduzir o
número de possíveis fontes de erro.
Por esta razão, os resultados do modelo de transporte que se apresentam Figura
42) têm por objectivo essencialmente ilustrar o tipo de resultados que é possível
obter mas também as dificuldades encontradas na simulação do processo. Os
resultados apresentados referem-se a tendências iniciais de transporte e mostram
que o movimento de areias se faz essencialmente ao longo do perfil, numa
adaptação da batimetria às condições da agitação incidente. A diferença mais
relevante entre as situações de referência e de projeto tem a ver com o facto de
após a construção da estrutura, já não haver energia disponível para movimentar as
areias na zona abrigada. Não se julgou aconselhável apresentar mais resultados
destas simulações devido ao facto de, dados os condicionantes já mencionados,
poderem vir a ter como único resultado a introdução indesejada de elementos
susceptíveis de má interpretação, sem aparentes ganhos visíveis.
Em qualquer dos casos, e apesar das limitações referidas do modelo, da conjugação
da análise do sistema com os resultados da modelação disponíveis, tentar-se-á
estabelecer um modelo conceptual que explique o seu funcionamento qualitativo e
permita de alguma forma prever os possíveis impactes da obra prevista sobre a
dinâmica sedimentar.
O primeiro facto relevante a ter em consideração na análise é que a construção do
pequeno esporão atualmente existente, segundo testemunhos locais permitiu uma
rápida acumulação de areias na praia e travou o processo erosivo em curso que
ameaçava a zona marginal. Em consequência, foram igualmente criadas condições
para a acumulação de areias junto ao afloramento rochoso em frente da praia, que
antes da construção do esporão aparentemente se encontrava completamente
destacado, formando atualmente uma espécie de tômbolo que liga a praia às
rochas.
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Significa isto que existirá um trânsito sedimentar ao longo da praia, que dadas as
baixas profundidades, se poderá fazer tanto por entre os afloramentos como, para
os níveis mais elevados de maré, ao longo da própria praia. Não existem no entanto
elementos suficientes que permitam especular sobre este ponto sobretudo no que
respeita à distribuição do transporte ao longo do perfil da praia.
Por outro lado, também a avaliação dos volumes transportados carece de
quantificação. Um estudo de Mota Oliveira (1990) onde se faz uma caracterização
da capacidade das fontes aluvionares entre o rio Minho e a foz do Douro aponta,
para o trecho Ave-Leixões para valores relativamente reduzidos das fontes
aluvionares da ordem dos 25.000 m3/ano (cf. Tabela 2).
Se se comparar este valor com o volume médio anual de material dragado à entrada
do porto de Leixões (HP/Consulmar, 1995), verifica-se que este é muito superior (cf.
Tabela 3), o que põe em evidência a existência de uma importante contribuição da
erosão costeira neste troço.
Estes aspectos são de grande importância na análise do sistema pois indiciam que
uma importante parte dos sedimentos que percorrem este trecho de costa têm
origem na erosão da própria costa. Analisando por outro lado o estado geral da zona
costeira entre o Ave e Leixões verifica-se a existência de uma praia bem
desenvolvida logo a sotamar da foz do Ave (praia da Árvore). No entanto logo a Sul
do Mindelo começa a verificar-se uma diminuição da largura da praia e a ocorrência
de afloramentos rochosos. Na zona da praia de Angeiras a praia ainda apresenta
uma largura razoável mas da praia da Agudela até Leixões já dominam os
afloramentos rochosos.
Juntando a esta análise os resultados dos cálculos efectuados com o auxílio do
modelo, poder-se-á ainda concluir que deverá haver uma parcela importante do
transporte que se faz por fora do sistema da praia encaixada de Angeiras
(provavelmente para os níveis mais energéticos da agitação). Isto poderia explicar o
transporte de areais para Sul, até à entrada de Leixões, com um padrão de
correntes do tipo do previsto pelo modelo.
A ser assim, a construção de uma estrutura no local interferiria essencialmente com
a parcela do transporte que se faz atualmente ao longo dos afloramentos, e que será
interrompida, mas poderia continuar a permitir um transporte que se efetue para lá
dos limites da cabeça da estrutura a construir e que será mais significativo.
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Nestas condições julga-se que não será muito arriscado prever a ocorrência de uma
redução temporária do trânsito sedimentar para Sul, isto até que se estabeleça um
novo equilíbrio. A avaliação da importância efetiva desta redução dependerá no
entanto da forma como se processa atualmente o transporte ao longo do perfil e dos
volumes efetivamente em jogo, para os quais os dados disponíveis apresentam
algumas limitações.
Tabela 2 – Capacidade das fontes aluvionares disponíveis nos
diferentes trechos costeiros (m3/ano)

Obras de Viana do Castelo

Situação
natural

Antes

Depois

Minho-Lima

120.000

45.000

45.000

Lima-Neiva

150.000

60.000

---------

Neiva-Cávado

155.000

65.000

3.500

Cávado-Ave

175.000

75.000

12.000

Ave-Leixões

200.000

85.000

25.000

Leixões-Douro

200.000

---------

---------

Tabela 3 – Dragagens de manutenção de fundos no posto “A” do porto
de Leixões entre 1983 e 1994

Ano

Volume dragado (m3)

1983

159.050

1984

162.559

1985

15.000

1986

178.883

1987

0

1988

166.844

1989

164.816

1990

87.740

1991

118.432

1992

141.580

1993

518.000

1994

872.000
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Conclusões
O modelo matemático MOHID foi aplicado à simulação das condições de agitação e
das correntes litorais na zona da praia de Angeiras tendo por objectivo principal a
avaliação das alterações resultantes da construção de um esporão no que respeita
às condições de abrigo e ao trânsito sedimentar.
O modelo foi utilizado para simular diferentes condições de agitação tendo em
consideração a situação de referência e a solução de projeto.
As simulações efectuadas mostram que do ponto de vista das condições de abrigo a
solução de projeto revela-se eficiente.
No que respeita à simulação das correntes litorais verificou-se a existência de
complexos campos de correntes induzidos pelas ondas influenciados pela
ocorrência dos afloramentos rochosos locais.
A consequência mais relevante da construção do esporão no que respeita a este
aspecto é a interrupção da corrente que se desenvolve para Sul junto à zona de
enraizamento das obras que deverá ter reflexos numa redução temporária do
trânsito sedimentar para Sul. Esta redução não deverá ser no entanto significativa já
que, por um lado o trânsito sedimentar na situação atual já não deverá apresentar
um volume significativo e, por outro lado, a própria morfologia local já constitui por si
uma barreira à livre movimentação dos sedimentos. A própria análise que foi
possível efetuar da fotografia aérea da zona em diferentes anos, aponta para uma
relativa estabilização deste trecho de costa.
Não havendo no entanto dados suficientes para caracterizar as acuais taxas de
transporte, nem o modo como o transporte se processa ao longo do afloramento
rochoso existente na zona de implantação das obras, não será possível quantificar o
valor da redução a esperar.
No entanto, o facto da obra se desenvolver sempre em pequenas profundidades,
poderá permitir concluir que esta redução deverá ser mais significativa no período
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inicial, havendo condições para que, à medida que o esporão for esgotando a
respectiva capacidade de retenção e encontre um novo equilíbrio com a dinâmica
local, se possa restabelecer o trânsito sedimentar Norte-Sul.

Adélio J. R. Silva
Eng. Civil, Doutor
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Figura 14 – Simulação da propagação da agitação do largo até à costa. Ondas provenientes
de W40N com Hs = 1.5 m e Tp = 12 s.

Figura 15 - Simulação da propagação da agitação do largo até à costa. Ondas provenientes de
W40N com Hs = 2.0 m e Tp = 14 s.
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Figura 16 - Simulação da propagação da agitação do largo até à costa. Ondas provenientes de
WNW com Hs = 1.5 m e Tp = 12 s.

Figura 17 - Simulação da propagação da agitação do largo até à costa. Ondas provenientes de
WNW com Hs = 2.0 m e Tp = 14 s.
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Figura 18 - Simulação da propagação da agitação do largo até à costa. Ondas provenientes de
W com Hs = 1.5 m e Tp = 12 s.

Figura 19 - Simulação da propagação da agitação do largo até à costa. Ondas provenientes de
WSW com Hs = 2.0 m e Tp = 14 s.
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Figura 20 - Simulação da agitação na zona local. Ondas provenientes de WNW, com H = 1.5 m,
T = 12 s. com implantação da solução de Projeto de Execução.
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Figura 21 - Simulação da agitação na zona local. Ondas provenientes de W10N, com H = 1.5 m,
T = 12 s. com implantação da solução de Projeto de Execução.
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Figura 22 - Simulação da agitação na zona local. Ondas provenientes de W10S, com H = 1.5 m,
T = 12 s. com implantação da solução de Projeto de Execução.
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Figura 23 – Sobreposição das correntes calculadas pelo modelo com um campo de ondas
observado no local.
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Figura 24 – Correntes litorais produzidas por um clima de agitação com uma direção predominante de W40N, Hs = 1.5 m, Tp = 12 s e Z0 = 1.0 m. com
implantação da solução de Projeto de Execução.
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Figura 25 - Diferenças calculadas dos módulos das velocidades entre a solução de Projeto de Execução e a situação de referência, produzidas por um
clima de agitação com uma direção predominante de W40N, Hs = 1.5 m, Tp = 12 s e Z0 = 1.0 m.
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Figura 26 - Correntes litorais produzidas por um clima de agitação com uma direção predominante de W40N, Hs = 1.5 m, Tp = 12 s e Z0 = 2.0 m. com
implantação da solução de Projeto de Execução.
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Figura 27 - Diferenças calculadas dos módulos das velocidades entre a solução de Projeto de Execução e a situação de referência, produzidas por um
clima de agitação com uma direção predominante de W40N, Hs = 1.5 m, Tp = 12 s e Z0 = 2.0 m.
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Figura 28 - Correntes litorais produzidas por um clima de agitação com uma direção predominante de W40N, Hs = 1.5 m, Tp = 12 s e Z0 = 3.0 m. com
implantação da solução de Projeto de Execução.
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Figura 29 - Diferenças calculadas dos módulos das velocidades entre a solução de Projeto de Execução e a situação de referência, produzidas por um
clima de agitação com uma direção predominante de W40N, Hs = 1.5 m, Tp = 12 s e Z0 = 3.0 m.
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Figura 30 - Correntes litorais produzidas por um clima de agitação com uma direção predominante de WNW, Hs = 1.5 m, Tp = 12 s e Z0 = 1.0 m. com
implantação da solução de Projeto de Execução.
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Figura 31 - Diferenças calculadas dos módulos das velocidades entre a solução de Projeto de Execução e a situação de referência, produzidas por um
clima de agitação com uma direção predominante de WNW, Hs = 1.5 m, Tp = 12 s e Z0 = 1.0 m.
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Figura 32 - Correntes litorais produzidas por um clima de agitação com uma direção predominante de WNW, Hs = 1.5 m, Tp = 12 s e Z0 = 2.0 m. com
implantação da solução de Projeto de Execução.
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Figura 33 - Diferenças calculadas dos módulos das velocidades entre a solução de Projeto de Execução e a situação de referência, produzidas por um
clima de agitação com uma direção predominante de WNW, Hs = 1.5 m, Tp = 12 s e Z0 = 2.0 m.
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Figura 34 - Correntes litorais produzidas por um clima de agitação com uma direção predominante de WNW, Hs = 1.5 m, Tp = 12 s e Z0 = 3.0 m. com
implantação da solução de Projeto de Execução.
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Figura 35 - Diferenças calculadas dos módulos das velocidades entre a solução de Projeto de Execução e a situação de referência, produzidas por um
clima de agitação com uma direção predominante de WNW, Hs = 1.5 m, Tp = 12 s e Z0 = 3.0 m.
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Figura 36 - Correntes litorais produzidas por um clima de agitação com uma direção predominante de WNW, Hs = 4.0 m, Tp = 12 s e Z0 = 1.0 m. com
implantação da solução de Projeto de Execução.
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Figura 37 - Diferenças calculadas dos módulos das velocidades entre a solução de Projeto de Execução e a situação de referência, produzidas por um
clima de agitação com uma direção predominante de WNW, Hs = 4.0 m, Tp = 12 s e Z0 = 1.0 m.
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Figura 38 - Correntes litorais produzidas por um clima de agitação com uma direção predominante de WNW, Hs = 1.5 m, Tp = 12 s e Z0 = 2.0 m. com
implantação da solução de Projeto de Execução.
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Figura 39 - Diferenças calculadas dos módulos das velocidades entre a solução de Projeto de Execução e a situação de referência, produzidas por um
clima de agitação com uma direção predominante de WNW, Hs = 4.0 m, Tp = 12 s e Z0 = 2.0 m.
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Figura 40 - Correntes litorais produzidas por um clima de agitação com uma direção predominante de WNW, Hs = 1.5 m, Tp = 12 s e Z0 = 3.0 m. com
implantação da solução de Projeto de Execução.
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Figura 41 - Diferenças calculadas dos módulos das velocidades entre a solução de Projeto de Execução e a situação de referência, produzidas por um
clima de agitação com uma direção predominante de WNW, Hs = 4.0 m, Tp = 12 s e Z0 = 3.0 m.
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Figura 42 - Tendências iniciais de Erosão/Sedimentação para condições de agitação caracterizadas por: Hs = 4.0 m, Tp = 12 s; Dir = WNW e Z0 = 2.0 m.
com implantação da solução de Projeto de Execução.
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Anexo I
Breve descrição do modelo

MOHID

O Sistema de Modelos MOHID
O sistema de modelos MOHID, originalmente desenvolvido no Instituto Superior
Técnico, compreende um conjunto de módulos capazes de, para além da
hidrodinâmica, simular fenómenos de dispersão (abordagens lagrangeana e
euleriana), qualidade da água e transporte de sedimentos (coesivos e não coesivos).
Todos estes módulos apresentam a particularidade de poderem ser utilizados
integrados nos códigos MOHID2D ou MOHID3D ou trabalharem isoladamente,
utilizando neste caso valores de correntes fornecidos por ficheiros externos.
Entre os módulos que compõem atualmente o sistema de modelos MOHID podem
salientar-se:

 Módulo hidrodinâmico bidimensional - MOHID2D
MOHID2D é um modelo hidrodinâmico bidimensional, integrado na vertical.
Embora se trate de um modelo 2D permite a consideração simultânea de
ramos 1D para a simulação de escoamentos em rios por exemplo. Este
modelo resolve as equações para águas pouco profundas (shallow water
equations), usando um algoritmo semi-implícito, baseado em diferenças finitas,
e permite a simulação de escoamentos produzidos por diferentes agentes
forçadores como sejam a maré, o vento ou as ondas produzidas pelo vento.
Este modelo pode ser utilizado resolvendo as equações de Saint-Vennant
(pressão hidrostática) ou as equações de Boussinesq (pressão não
hidrostática).
A primeira opção é válida no caso de escoamentos de ondas longas (e.g.
maré) enquanto a segunda opção é necessária para a simulação de ondas
curtas (e.g. ondas de vento). No caso deste último módulo (equações de
Boussinesq) a versão das equações que é resolvida apresenta uma extensão
a águas profundas que permite a propagação de ondas de vento desde águas
profundas até à costa e inclui a simulação do processo de rebentação.
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 Módulo hidrodinâmico tridimensional - MOHID3D
MOHID3D é um modelo hidrodinâmico tridimensional que tem como hipóteses
básicas as aproximações hidrostática e de Boussinesq. A discretização
espacial é efectuada com base numa coordenada genérica na vertical
(incluindo a coordenada sigma e a cartesiana) e numa malha descentrada na
horizontal. O esquema temporal é do tipo semi-implícito (Santos & Neves,
1991, Santos, 1995). Adicionalmente às equações de momento e de
conservação da massa, o modelo inclui duas equações de transporte para a
salinidade e para a temperatura e uma equação de estado para a simulação
dos efeitos baroclínicos.

 Módulo de turbulência
Este módulo permite calcular o transporte da energia cinética utilizando
modelos de 1,2 e 2.5 equações (Coelho, 1996). A tendência é a adopção de
modelos de nível 2.5 segundo a classificação de Mellor e Yamada.

 Módulo de transporte euleriano
Este módulo permite calcular evolução de uma propriedade caracterizada por
um gradiente suave. Resolve explicitamente os termos advetivos e difusivos
horizontais e implicitamente os termos advetivos e difusivos verticais, podendo
o termo adjetivo ser resolvido recorrendo a um dos seguintes tipos de
discretização: diferenças centradas, upwind e QUICK.
Este módulo pode ser acoplado quer ao módulo bidimensional quer ao módulo
tridimensional.
No caso do modelo 3D baroclínico este módulo de transporte é utilizado por
defeito para calcular a evolução no espaço e no tempo da salinidade e da
temperatura uma vez que estes valores são necessários para a determinação
do valor de densidade em cada ponto do modelo.
De entre as propriedades que este módulo permite seguir, podem salientar-se
pelas suas características especiais os módulos de transporte de sedimentos
finos e areias.
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 Transporte de sedimentos finos
A simulação do transporte de sedimentos finos é efectuada com base no
módulo de transporte euleriano, com formulações específicas para a
velocidade de queda, para as trocas com o fundo e para a floculação. A
representação do fenómeno de floculação e erosão/sedimentação dos
sedimentos é efectuada com base em formulações empíricas que devem ser
calibradas com base em medidas locais

 Transporte de areias
O módulo de transporte de areias, permite seguir a evolução da batimetria em
estuários ou zonas costeiras sujeitas à ação de ondas, correntes ou à ação
combinada de ondas e correntes.
Para uma dada batimetria, tipo de sedimentos e correntes locais, o modelo
calcula as taxas de transporte de sedimentos de acordo com uma de diversas
fórmulas de transporte ao dispor do utilizador (ex. Meyer-Peter y Muller,
Baillard, Bijker, Van Rijn, Ackers & White). É assim possível avaliar de forma
contínua a evolução da batimetria local bem como os respectivos volumes de
erosão/sedimentação.
Os sedimentos são assumidos como não coesivos e podem ser considerados
diferentes diâmetros ao longo da zona de interesse.

 Módulo de transporte lagrangeano
O módulo de transporte lagrangeano do sistema do modelo MOHID tem
diversas aplicações, possibilitando a simulação do movimento de traçadores
com determinadas propriedades, com base num campo de velocidades
calculado com os módulos hidrodinâmicos 2D ou 3D.
Os traçadores podem ser utilizados para simular os mais diversos tipos de
fenómenos como sejam, por exemplo, a dispersão de efluentes, o
deslocamento de manchas de resultantes de acidentes, a qualidade da água,
fenómenos ecológicos com simulação em grandes caixas, etc.
O módulo de transporte lagrangeano apresenta-se como uma ferramenta
privilegiada de integração em estudos de processos multidisciplinares com
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objectivo de compreender fenómenos que tenham uma vertente hidrodinâmica,
química e biológica
Complementarmente, foram desenvolvidos módulos de pré-processamento dos
dados e pós-processamento dos resultados capazes de gerar os dados necessários
à utilização dos modelos ou compilar a informação produzida numa forma clara e de
fácil interpretação.
No texto que se segue apresenta-se uma descrição sucinta das características do
módulo MOHID2D.

- 74 -

O módulo MOHID2D
Considerações Gerais
MOHID

é

um

modelo

hidrodinâmico

bidimensional,

integrado

na

vertical

originalmente desenvolvido no Instituto Superior Técnico (IST), Lisboa, Portugal que
resolve as equações para águas pouco profundas, que resultam da integração na
vertical das equações de Navier-Stokes.
Este modelo possui um módulo que resolve a aproximação com pressão hidrostática
(equações de Saint-Venant) e outro que resolve a aproximação com pressão não
hidrostática (equações de Boussinesq). O primeiro é aplicável a escoamentos de
ondas longas (e.g. propagação da maré) e o segundo a escoamentos de ondas mais
curtas (e.g. propagação de ondas de vento).
O módulo de propagação de ondas de vento possui ainda uma aproximação para
águas profundas que permite aplicar o modelo para propagar ondas desde grandes
a pequenas profundidades.
Para além disso o modelo MOHID possui ainda um conjunto de outros módulos que
lhe permitem lidar com problemas de dispersão, qualidade da água e transporte de
sedimentos. Para além disso, embora seja um modelo bidimensional, pode também
incluir troços unidimensionais.
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EQUAÇÕES
As equações resolvidas no modelo MOHID referem-se às equações para águas
pouco profundas para um fluido homogéneo com densidade constante:
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sendo t: tempo, (x,y): coordenadas cartesianas no plano horizontal; : elevação da superfície livre acima do nível
médio; H: Altura da coluna de água (desde o fundo até à superfície livre); (u,v): médias verticais das
componentes horizontais da velocidade; f: parâmetro de Coriolis; g: aceleração da gravidade; µ: média vertical
da viscosidade turbulenta; cb:parâmetro da tensão de corte no fundo; cs: parâmetro da tensão de corte na
superfície; (wx,wy): componentes horizontais da velocidade do vento.

No caso da simulação do escoamento da maré em estuários e rios, o domínio do
modelo pode ser estendido até ao limite da propagação da maré usando modelos
unidimensionais. As equações do modelo unidimensional, obtidas por integração
numa secção transversal, são:

B

x Q
+
= 0
t
x

cs
Q Q Q

+
= -gA
|Q| Q + cb B |w| wx
t
A  x
 x HA
sendo B: largura do canal; Q: caudal; A: área da secção transversal.
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Extensão das Equações a Águas Profundas
A incapacidade da forma tradicional das equações de Boussinesq para lidarem com
problemas de propagação de ondas em águas intermédias e profundas, constitui
uma limitação na aplicação dos modelos baseados nestas equações a muitas
situações para as quais poderiam constituir uma ferramenta importante.
A ultrapassagem desta limitação resulta na possibilidade de utilização de um mesmo
modelo para a propagação das ondas desde águas profundas até águas pouco
profundas, garantindo a consideração dos efeitos não lineares e dispersivos desta
última zona, não contemplados noutros modelos usualmente utilizados nestas
situações.
Com o objectivo de obviar esta limitação, durante os últimos anos foram propostas
novas formas das equações podendo referir-se as aproximações propostas por
Madsen e Sorensen (1990), Neves e Silva (1991), Nwogu (1193) e Wei et al (1994)
entre outros.
No presente caso, o modelo MOHID2D permite lidar com o problema da simulação
da propagação de agitação em águas profundas utilizando tanto a abordagem
proposta por Nwogu (1993) como a proposta por Neves e Silva (1991). Embora esta
última só seja válida para ondas monocromáticas apresenta a vantagem de, nos
casos em que é aplicável, necessitar de tempos de cálculo inferiores.
A abordagem proposta por Neves e Silva baseia-se num conceito de ajuste da
relação de dispersão para águas profundas à relação de dispersão que resulta da
teoria de Stokes. Considerando que, em termos gerais, a relação de dispersão pode
ser escrita na forma,

C2

gh

1 B k2 h2
1

1  B   k 2 h 2
3


sendo B um coeficiente variável segundo a forma das equações considerada.

as equações de boussinesq terão uma relação de dispersão que pode ser
apresentada na forma:

C2

gh

1
1

1   B   k 2 h' 2
3


sendo h' o valor da profundidade até onde se fazem sentir as velocidades orbitais da onda.
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Uma vez que a base deste método consiste em obrigar as equações de Boussinesq
a verificarem a relação de dispersão da teoria de Stokes em águas profundas, os
valores de h' podem ser obtidos igualando a relação de dispersão da teoria de
Stokes à relação de dispersão anterior por forma a obter:

h' 

3h
3
 2
k tanh(k h) k

Substituindo o valor de h por h' nos termos de boussinesq das equações
apresentadas anteriormente, obtém-se uma nova forma das equações a qual é
apropriada para aplicações tanto em águas pouco profundas como em águas
profundas. No primeiro caso a relação h'/h tende para 1 (e portanto para o resultado
da forma clássica das equações de boussinesq) enquanto no segundo caso assume
valores inferiores a 1. As equações de conservação de momento podem então
escrever-se na forma:
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No caso da propagação de ondas irregulares, a dependência de h' do número de
onda impede a utilização da aproximação anterior. Nestes casos a abordagem
proposta por Nwogu é então adoptada. Esta forma das equações é atualmente
considerada como uma das mais evoluídas no que respeita ao tratamento deste tipo
de problemas.
Nesta forma, as equações são escritas em função da velocidade horizontal a uma
profundidade arbitrária z, assumindo as equações a forma:
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representando (u,v ) neste caso as componentes horizontais da velocidade a uma profundidade arbitrária z.e  o
operador gradiente  / x ;  / y 
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Simulação do Processo de Rebentação
O processo de rebentação das ondas é simulado seguindo a aproximação proposta
por Heitner e Housner (1970), Zelt (1991) e Wei e Kirby (1996) segundo a qual o
efeito da rebentação é simulado através da adição de um termo de dissipação de
energia à equação de conservação de momento:
   u    u    v    v 
Fbr    b

 b
 ,  b
 b


 x  x  y  y  x  x  y  y 

representando b o coeficiente de viscosidade turbulenta definido como:
 u u v v 

,


 x y x y 

 b   B 2 h 2 

sendo B um coeficiente relacionado com as propriedades locais das ondas e o
correspondente valor crítico para a rebentação ocorrer. O coeficiente  é uma
parâmetro relacionado com o comprimento de mistura, sendo o seu valor
determinado empiricamente.
No modelo MOHID2D é seguida a proposta de Wei e Kirby (1996) segundo a qual o
valor de  é assumido como constante e igual a 2.
A definição do valor critico do gradiente de velocidade u* segue a proposta de Zelt
(1991) segundo a qual u *  0.3 g / h e o coeficiente B é dado por:
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SOLUÇÃO NUMÉRICA
As equação diferenciais às derivadas parciais são resolvidas com diferenças finitas,
utilizando o método ADI (Alternating Direction Implicit) que tem precisão de segunda
ordem no espaço e no tempo.
A discretização temporal escolhida resolve 6 equações de diferenças finitas em cada
passo no tempo. Esta forma de discretização tem melhores propriedades do que as
que resolvem apenas 4 equações, nomeadamente nas zonas entre marés.
Em cada meio passo de tempo, é efectuada a inversão de uma matriz tridiagonal
utilizando o algoritmo de Thomas.

CONDIÇÕES DE FRONTEIRA E OUTROS DADOS
Em geral, na fronteira com o oceano impõe-se a elevação da superfície livre, dada
pelas componentes de maré escolhidas ou pela equação da onda que se pretende
(solitária, sinusoidal, cnoidal, irregular). Nas fronteiras fluviais (no caso da maré) é
imposto o caudal. É habitualmente conveniente utilizar modelos 1D nos troços
fluviais mais importantes e até à zona de influência da maré.
O modelo está ainda preparado para correr submodelos com uma resolução
espacial mais apertada, se tal for necessário, numa área específica do modelo
global. O cálculo do submodelo é efectuado utilizando na sua fronteira resultados
interpolados do modelo global, que é corrido previamente.
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MÓDULO DE TRANSPORTE DE AREIAS
O módulo de transporte de areias, SEDTRAN, é constituído por um conjunto de
rotinas que permitem determinar a evolução dos fundos em estuários e zonas
costeiras sujeitas à ação singular de ondas e correntes ou à ação combinada de
ondas e correntes.
Para uma dada batimetria, tipo de sedimentos e correntes locais, este modelo
calcula a capacidade de transporte sobre uma malha rectangular que cubra a zona
de interesse. As taxas de erosão/sedimentação em cada ponto da malha são então
estimadas, permitindo obter ainda os valores integrais dos volumes de erosão e
sedimentação.
As correntes podem ter diversas origens, tanto podendo ser devidas à maré como
ser induzidas pelas ondas ou pelo vento. Os sedimentos são assumidos como sendo
não coesivos, isto é, areias, podendo ser considerados diversos diâmetros sobre a
área do modelo.
O modelo foi concebido de forma a poder funcionar ou como uma rotina do módulo
hidrodinâmico (2D ou 3D) ou, em alternativa, utilizar como informação os valores de
velocidades em cada ponto da malha de cálculo. Estas velocidades podem
corresponder a correntes de maré, correntes devidas ao vento ou correntes
produzidas pelas ondas.
No caso da circulação litoral a informação necessária sobre os campos de ondas
pode ter origem quer em modelos de refracção "REFRAC", quer em modelos de
refracção-difração "REFDIF" quer em modelos mais complexos como seja o modelo
que resolve as equações de Boussinesq "MOHID2D". A opção por um ou outro
modelo para o cálculo dos campos de ondas deve ser feita de acordo com as
necessidades específicas de cada caso uma vez que envolve meios de cálculo
diferentes.
A ligação entre os diversos modelos atrás referidos é efectuada automaticamente
uma vez definidas as características do cálculo que se pretende efetuar. Os ficheiros
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de output de cada modelo funcionam como ficheiros de input do modelo seguinte,
bastando assim ao utilizador fornecer os dados específicos de cada módulo.
As principais aplicações do modelo SEDTRAN estão relacionadas com problemas
de erosão/sedimentação em torno de estruturas costeiras, tais como quebra-mares e
esporões, em estuários (particularmente na zona das barras onde a interação
ondas-correntes pode desempenhar um papel importante), ou ainda em obras
costeiras em geral.

Características Gerais
O modelo de transporte de sedimentos não coesivos SEDTRAN, oferece ao
utilizador uma ampla escolha em termos das fórmulas de transporte a utilizar,
permitindo assim efetuar análises de sensibilidade sobre qual das fórmulas descreve
melhor a zona de interesse. No caso das correntes de maré estão disponíveis as
expressões de Einstein (bed load e suspended load), Meyer-Peter y Muller, Frijlink e
Ackers-White, enquanto no caso das ondas estão disponíveis as fórmulas de Bijker,
Baillard e Van-Rijn (transporte por ação de ondas e correntes).
As variações na profundidade observadas em cada ponto da malha são descritas
com base na equação da continuidade, a qual é resolvida com base num algoritmo
de diferenças finitas.

 Ty
 z  Tx
+
+
=0
 y
t
x
sendo,
x, y - Coordenadas horizontais
z - Cota do fundo
Tx - Transporte na directo x
Ty - Transporte na direção y
No caso do esquema mais complexo da determinação do transporte de areias por
ação combinada de ondas e correntes, os diversos módulos interagem entre si de
acordo com o esquema da Figura seguinte. O cálculo das características das ondas
deve ser efectuado a intervalos que permitam considerar variações pequenas das
correntes e do nível da maré (e.g. 2 horas).
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The purpose of the Modeling Waves at Inlets work unit is to provide field tools for
quantifying wave processes at coastal inlets. Wave information is required for almost
all engineering studies near inlets to estimate channel shoaling and migration,
shoreline change, scour, forces on structures, and navigation safety. This report
documents a "workhorse" numerical model for estimating nearshore wave growth
and transformation. The purpose of the report is to transfer this technology to field
users, through guidance on model application.
Dr. James R. Houston, Director, and Mr. Charles C. Calhoun, Jr. (retired), Assistant
Director. Direct guidance was provided by Messrs. Thomas W. Richardson, Chief,
Coastal Sediments and Engineering Division, and Mr. Bruce A. Ebersole, Chief,
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Zundel, Engineering Computer Graphics Laboratory, Brigham Young University.
Assistance and review were provided by Mr. S. Jarrell Smith, CPB, Dr. Joon P. Rhee,
Prototype Measurement and Analysis Branch, and Ms. Lori Hadley, Coastal
Hydrodynamics Branch.
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Introduction
Estimating nearshore wind-wave growth and transformation is a critical component of
most coastal engineering projects, e.g., predicting bathymetric and shoreline change,
estimating navigation channel shoaling and migration, designing or repairing coastal
structures, assessing navigation conditions, and evaluating natural evolution of
coastal inlets or beaches versus consequences of engineering actions. Nearshore
wave propagation is influenced by complex bathymetry (including shoals and
navigation channels); tide-, wind-, and wave-generated currents; tide- and surgeinduced water-level variation; and coastal structures.
Use of numerical wave models has become widespread to represent wave
transformation primarily because of their increasing sophistication and economy of
application relative to the large expense of field measurements or physical model
studies.
This report describes the application of the steady-state spectral wave model,
STWAVE. The purpose of STWAVE is to provide an easy-to-apply, flexible, and
robust model for nearshore wind-wave growth and propagation. Recent upgrades to
the model include wave-current interaction and steepness-induced wave breaking.
This report describes procedures for using STWAVE. An overview of the model
governing equation and the numerical discretization is presented.
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Model Capabilities
The purpose of applying nearshore wave transformation models is to describe
quantitatively the change in wave parameters (wave height, period, direction, and
spectral shape) between the offshore and the nearshore (typically depths of 20 m or
less).
In relatively deep water, the wave field is fairly homogeneous on the scale of
kilometers; but in the nearshore, where waves are strongly influenced by variations in
bathymetry, water level, and current, wave parameters may vary significantly on the
scale of tens of meters.
Offshore wave information is typically available from a wave gauge or a global- or
regional-scale wave hindcast or forecast. Nearshore wave information is required for
the design of almost all coastal engineering projects. Waves drive sediment transport
and nearshore currents, induce wave setup and runup, excite harbour oscillations, or
impact coastal structures. The longshore and cross-shore gradients in wave height
and direction can be as important as the magnitude of these parameters for some
coastal design problems.
STWAVE simulates depth-induced wave refraction and shoaling, current- induced
refraction and shoaling, depth- and steepness-induced wave breaking, diffraction,
wave growth because of wind input, and wave-wave interaction and white capping
that redistribute and dissipate energy in a growing wave field.
A wave spectrum is a statistical representation of a wave field. Conceptually, a
spectrum is a linear superposition of monochromatic waves. A spectrum describes
the distribution of wave energy as a function of frequency (one-dimensional
spectrum) or frequency and direction (two-dimensional spectrum).
An example of a one-dimensional wave spectrum is given in Figure 1. The peak
period of the spectrum is the reciprocal of the frequency of the peak of the spectrum.
The wave height (significant or zero-moment wave height) is equal to four times the
area under the spectrum. For the example spectrum given in Figure 1, the peak
frequency is 0.105 Hz, the peak period is 9.5 sec, and the wave height is 2.8 m.
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STWAVE is based on the assumption that the relative phases of the spectrum
components are random, and thus phase information is not tracked (i.e., it is a
phase-averaged model). In practical applications, wave phase information throughout
a model domain is rarely known accurately enough to initiate a phase- resolving
model. Typically, wave phase information is only required to resolve wave-height
variations near coastal structures for detailed, near-field reflection and diffraction
patterns. Thus, for these situations, a phase-resolving model should be applied.

Figure 1. Sample one-dimensional wave spectrum

Model Assumptions

The assumptions made in STWAVE version 2.0 are as follows:


Mild bottom slope and negligible wave reflection. STWAVE is a half- plane model,
meaning that wave energy can propagate only from the off- shore toward the
nearshore (± 87 .5 deg from the x axis of the grid, which is typically the
approximate shore-normal direction). Waves reflected from the shoreline or from
steep bottom features travel in directions outside this half plane and thus are
neglected. Forward-scattered waves, e.g., waves reflected off a structure but
traveling in the +x direction, are also neglected.
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Spatially homogeneous offshore wave conditions. The variation in the wave
spectrum along the offshore boundary of a modeling domain is rarely known, and
for domains on the order of tens of kilometers, is expected to be small. Thus, the
input spectrum in STWAVE is constant along the offshore boundary. Future
versions of the model may allow variable input.



Steady-state waves, currents, and winds. STWAVE is formulated as a steadystate model. A steady-state formulation reduces computation time and is
appropriate for wave conditions that vary more slowly than the time it takes for
waves to transit the computational grid. For wave generation, the steady-state
assumption means that the winds have remained steady sufficiently long for the
waves to attain fetch-limited or fully developed conditions (waves are not limited
by the duration of the winds).



Linear refraction and shoaling. STWAVE incorporates only linear wave refraction
and shoaling, thus does not represent wave asymmetry .Model accuracy is
therefore reduced at large Ursell numbers (wave heights are underestimated).



Depth-uniform current. The wave-current interaction in the model is based on a
current that is constant through the water column. If strong vertical gradients in
current occur, their modification of refraction and shoaling is not represented in
the model. For most applications, three- dimensional current fields are not
available.



Bottom friction is neglected. The significance of bottom friction on wave
dissipation has been a topic of debate in wave modeling literature. Bot- tom
friction has often been applied as a tuning coefficient to bring model results into
alignment with measurements. Although bottom friction is easy to apply in a wave
model, determining the proper friction coefficients is difficult. Also, propagation
distances in a nearshore model are relatively short (tens of kilometers), so that
the cumulative bottom friction dissipation is small. For these reasons, bottom
friction is neglected in STWAVE.



Ongoing research will enhance present model capabilities and eliminate some
model assumptions. The following sections describe wave propagation and
source/sink terms in STWAVE version 2.0.

Governing Equations
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Interaction of waves with currents is considered in a reference frame moving with the
current. Wave parameters in this frame are denoted with the subscript r, for being
"relative" to the current, and parameters in the nonmoving reference frame are
subscripted a, for "absolute." The wave dispersion relationship is given in the moving
reference frame as (Jonsson 1990 and others).

 r2  g k tanh kd

(1)

where:
r = angular frequency
g = gravitational acceleration
k = wave number
d = water depth

In the absolute frame of reference, the dispersion equation is

 a   r  k U cos ( -  )

(2)

where:
U = current speed
 = direction of current relative to a reference frame (the x axis, here)
 = wave orthogonal direction (normal to wave crest)

The wave number is solved by substituting Equation 1 into Equation 2 and iteratively
solving for k. The wave number and wavelength (L=(2B)/k) are the same in both
reference frames.
Solutions for refraction and shoaling also require wave celerities, C, and group
celerities, Cg, in both reference frames. In the reference frame relative to the current.
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Figure 2. Definition sketch of wave and current vectors

Cr 

r

(3)

k

2 kd 

C gr  0.5 C r 1 

 sinh 2kd 

(4)

The direction of both the relative celerity and group celerity is. , the wave orthogonal
direction. In the absolute reference frame,

Ca = Cr + U cos(-)

(5)

(Cga)i = (Cgr)i + (U)i

(6)

where i subscript is tensor notation for the x and y components. The direction of the
absolute celerity is also in the wave orthogonal direction. The absolute group celerity
defines the direction of the wave ray, so the wave ray direction (Figure 2) is defined
as,
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 C gr sin   U sin  
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gr



  tan 1 

(7)

The distinction between the wave orthogonal (direction perpendicular to the wave
crest) and the wave ray (direction of energy propagation) is important in describing
wave-current interaction. Without currents, the wave rays and orthogonals are the
same, but with currents, the wave energy moves along the rays whereas the wave
direction is defined by the orthogonals.
The wave orthogonal direction for steady-state conditions is given by (Mei 1989;
Jonsson 1990),

C ga

D
C r k Dd k i DU i


sinh 2kd Dn k Dn
DR

(8)

where D is a derivative, R is a coordinate in the direction of the wave ray, and n is a
coordinate normal to the wave orthogonal.

The governing equation for steady-state conservation of spectral wave action along a
wave ray is given by (Jonsson 1990):

C 

ga i

 C a C ga cos(    ) E
S

xi
wr
wr

(9)

where E is the wave energy density spectrum (which is a function absolute angular frequency
wa and direction ) and S is the energy source and sink terms.

Refraction and Shoaling

Refraction and shoaling are implemented in STWAVE by applying the conservation
of wave action along backward traced wave rays. Rays are traced in a piecewise
manner, from one grid column to the next. The two-dimensional wave spectra are set
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as input along the first grid column (the offshore boundary). For a point on the
second grid column, the spectrum is calculated by back tracing a ray for each
frequency and direction component of the spectrum. The ray direction is determined
by Equation 7. Only ray directions propagating toward the shore (-87.5 to +87.5 deg)
are included. Energy propagating toward the offshore is neglected.
The wave ray is traced back to the previous grid column, and the length of the ray
segment DR is calculated. Derivatives of depth and current components normal to
the wave orthogonal are estimated (based on the orthogonal direction at column 2)
and substituted into Equation 8 to calculate the wave orthogonal direction at column
I. Then, the wave number, wave and group celerities, and ray angle in the previous
column are calculated. The energy is calculated as a weighted average of energy
between the two adjacent grid points in the column and the direction bins. The
energy density is corrected by a factor that is the ratio of the 5-deg standard angle
band width to the width of the back-traced band to account for the different angle
increment in the back-traced ray. The shoaled and refracted wave energy in column
2 is then calculated from the conservation of wave action along a ray (Equation 9).
In a strong opposing current (e.g., ebb currents at an inlet) waves may be blocked by
the current. Blocking occurs if there is no solution to the dispersion equation
(Equation 2). Or, to state it another way, blocking occurs if the relative wave group
celerity is smaller than the magnitude of the opposing current, so wave energy
cannot propagate against the current. hi deep water, blocking occurs for an opposing
current with magnitude greater than one-fourth the deepwater wave celerity without
current (0.25 9 T j(21t), where T a is the absolute wave period). If blocking occurs,
the wave energy is dissipated through breaking.

Difraction

Diffraction is included in STWAVE in a simple manner through smoothing of wave
energy. The model smooths energy in a given frequency and direction band using
the following form,

E j wa ,   0.55E j wa ,   0.225E j 1 wa ,   E j 1 wa , 

- 95 -

(10)

where E is the energy density in a given frequency and direction band, and the
subscript j indicates the grid row index (alongshore position).
Equation 10 provides smoothing of strong gradients in wave height that occur in
shelter regions, but provides no turning of the waves. This formulation is grid-spacing
dependent, which is a serious weakness. Efforts are ongoing to implement a more
rigorous diffraction representation.

Source / Sink Terms

Surf-zone wave breaking. The wave-breaking criterion applied in the first version of
STWAVE was a function of the ratio of wave height to water depth,

H m 0max
d

 0.64

(11)

where Hmo is the energy-based zero-moment wave height.

At an inlet, where waves steepen because of the wave-current interaction, wave
breaking is enhanced because of the increased steepening. Smith, Resio, and
Vincent (1997) performed laboratory measurements of irregular wave breaking on
ebb currents and found that a breaking relationship in the form of the Miche criterion
(1951) was simple, robust, and accurate

H m 0 max  0.1L tanh kd

(12)

(see also Battjes 1982 and Battjes and Janssen 1978).
Equation 12 is applied in version 2.0 of STWAVE as a maximum limit on the zeromoment wave height.
The energy in the spectrum is reduced at each frequency and direction in proportion
to the amount of prebreaking energy in frequency and direction band. Non-linear
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transfers of energy to high frequencies that occur during breaking are not
represented in the model.

Wind Input

Waves grow through the transfer of momentum from the wind field to the wave field.
The flux of energy , Fin, into the wave field in STWAVE is given by (Resio 1988a),

a
u*2
0.85C m
Fin  
w
g

(13)

Where A is a partitioning coefficient that represents percentage of total atmosphere, a is the
density of air, w is the density of water, Cm is the mean wave celerity and u* is friction velocity
(equal to product of wind speed, U, and square root of drag coefficient, CD=.0012+.000025U)

In deep water, STWAVE provides a total energy growth rate that is consistent with
Hasselmann et al. (1973).
The energy gain to the spectrum is calculated by multiplying the energy flux by the
equivalent time for the wave to travel across a grid cell,

t 

x
C g cos m

(14)

where t is the equivalent travel time, x is the grid spacing,  is a factor equal to 0.9
for wind seas, Cg is the average group celerity of spectrum and m is the mean wave
direction, relative to grid.

Because STWAVE is a half-plane model, only winds blowing toward the shore (+x
direction) are included. Wave damping by offshore winds and growth of offshoretraveling waves are neglected.
Wave-wave interaction and white capping. As energy is fed into the waves from the
wind, it is redistributed through nonlinear wave-wave interaction. Energy is
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transferred from the peak of the spectrum to lower frequencies (decreasing the peak
frequency or increasing the peak period) and to high frequencies (where it is
dissipated).
In STWAVE, the frequency of the spectral peak is allowed to increase with fetch (or
equivalently propagation time across a fetch). The equation for this rate of change of
fp is given by,

f 

p i 1

4/3


9  u* 
7/3
  f p i     t 
5 g



3 / 7

(15)

where the i and i+1 subscripts refer to the grid column indices within STWAVE and  is a
dimensionless constant (Resio and Perrie 1989).

The energy gained by the spectrum is distributed within frequencies on the forward
face of the spectrum (frequencies lower than the peak frequency) in a manner that
retains the self- similar shape of the spectrum.
Wave energy is dissipated (most notably in an actively growing wave field) through
energy transferred to high frequencies and dissipated through wave breaking (white
capping) and turbulent/viscous effects. There is a dynamic balance between energy
entering the wave field because of wind input and energy leaving the wave field
because of nonlinear fluxes to higher frequencies (Resio 1987, 1988a). The energy
flux to high frequencies is represented in STWAVE as

E 

 g 1 / 2 E 3 k p9 / 2

tanh 3 / 4 k p d 

(16)

where E is the energy flux,  is a coefficient equal to 30, E is the total energy in spectrum
and kp is the wave number associated with the peak of the spectrum (Resio, 1987)
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