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1. Introdução 

1.1. Enquadramento e objectivos 

O presente relatório insere-se no projecto “Consultoria para a Criação e Implementação de um Sistema 

de Monitorização do Litoral abrangido pela área de Jurisdição da ARH do Tejo, I.P.”, em curso na 

Fundação da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e no Laboratório Nacional de 

Engenharia Civil. Mais concretamente, visa contribuir para o estudo da Lagoa de Albufeira, e descreve o 

trabalho efetuado no âmbito das tarefas 3.1.5 (Estudo das relações entre morfologia da barra de maré e 

magnitude do prisma de maré lagunar) e 3.1.6 (Caracterização da evolução morfodinâmica da 

embocadura). Constitui simultaneamente os entregáveis 3.1.5.a (Relatório descrevendo a aplicação do 

modelo e a análise das relações entre a morfologia e o prisma de maré) e 3.1.6.a (Relatório descrevendo 

a aplicação e validação do modelo MORSYS2D e a caracterização da evolução morfodinâmica da 

embocadura). 

1.2. Organização do relatório 

O relatório está organizado em 4 capítulos para além desta introdução. O capítulo 2 resume os dados 

disponíveis e apresenta uma primeira caracterização da evolução morfológica da Lagoa de Albufeira 

com base neles. O capítulo 3 descreve a aplicação e validação dos vários modelos, nomeadamente o 

ELCIRC (circulação), o SWAN (agitação marítima) e o MORSYS2D (morfodinâmica), que inclui os dois 

anteriores. O capítulo 4 apresenta a exploração destes modelos para melhor compreender a 

morfodinâmica da embocadura da Lagoa de Albufeira. Finalmente, as conclusões são resumidas no 

Capítulo 5. Os modelos utilizados estão descritos em anexo. 
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2. A lagoa de Albufeira  

2.1. O sistema de estudo 

A Lagoa de Albufeira está localizada na costa oeste portuguesa, a cerca de 20 km a sul de 

Lisboa (Figura 1). Tem uma área de 1.3 km2, uma profundidade máxima de 13 m (NM) e 

estende-se perpendicularmente à costa ao longo de 3.6 km. A zona superior da laguna, a 

“Lagoa Pequena”, é pouco profunda e tem cerca de 350 m por 900 m. A zona inferior, a “Lagoa 

Grande”, é mais comprida e profunda. A Lagoa Grande está separada do Oceano Atlântico por 

um cordão litoral e um sistema de canais muito móveis e pouco profundos e bancos de areia. 

Em frente à laguna, as marés são semidiurnas e a sua amplitude varia entre 0.55 e 3.86 m. A 

altura significativa média ao largo é de 1.9 m. O trânsito litoral residual é pequeno (3000 – 

5000 m3 ano-1) e dirigido para sul (Teixeira, 1990). 

 

Figura 1 – Lagoa de Albufeira. Fonte: Google Earth,  imagem de 23/6/2007. 

 

A embocadura é aberta artificialmente na primavera, e fecha naturalmente em semanas a 

meses, geralmente no inverno. Apesar de estas intervenções humanas ocorrerem desde o 

século XV, a sua frequência crescente tem sido responsabilizada pela acreção na laguna 

(Freitas et al., 1992). Em geral, a embocadura revela uma morfologia dominada pelas ondas, 
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com um canal pouco profundo, um pequeno delta de vazante e um grande delta de enchente 

(Freitas e Andrade, 1994). Devido às intervenções humanas e à evolução subsequente, a 

embocadura da lagoa de Albufeira apresenta uma grande variabilidade (Figura 2). 

a)  b)  

c)  d)  

e)  f)  

Figura 2 – Fotografias oblíquas da embocadura da la goa de Albufeira: a) 25 de julho de 2007; b) 14 de novembro de 2008; 
c) 23 de setembro de 2009; d) 17 de abril de 2010; e) 15 de dezembro de 2010; f) 26 de outubro de 2011 . Fontes: César 

Andrade (d) e IGP (outras). 
 

O presente estudo concentra-se no período durante o qual a embocadura esteve aberta em 

2010, i.e., entre 15 de abril e 24 de dezembro. A Figura 3 mostra as condições de maré e de 

agitação marítima durante o período analisado, i.e., 27 de abril e 27 de dezembro. 
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Figura 3 – Marés e agitação marítima ao longo do pe ríodo de estudo: condições de fronteira usadas nos modelos. 

2.2. Dados disponíveis 

2.2.1. Batimetria e linha de costa 

A batimetria disponível provém de campanhas realizadas em 2010 pela FCUL, o LNEC e a 

Universidade do Algarve (Figura 4 / Figura 5). De entre os levantamentos disponíveis, não foram 

usados os de 28 de setembro (por ser muito próximo mas menos extenso do que o de 23 de 

setembro) e de 4 de outubro (por não ter sido levantado o canal). Estas campanhas foram 

iniciadas antes da abertura artificial da embocadura, em 15 de Abril de 2010, e prolongaram-se 

até ao fecho da embocadura em 20 de dezembro do mesmo ano. Durante o período inicial, 

logo após a abertura, a morfologia da embocadura evoluiu muito rapidamente (Figura 6). 
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a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

e) 

 

f) 

 

 
Figura 4 – Batimetrias da embocadura da Lagoa de Al bufeira em 2010 usadas neste relatório (referidas a o NMM): a) 27 de 

abril; b) 28 de maio; c) 29 de junho; d) 27 de julh o; e) 28 de agosto; f) 23 de setembro. 
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a) 

 

b) 

 

c) 

 

 

 
Figura 5 (continuação da anterior) – Batimetrias da  embocadura da Lagoa de Albufeira em 2010 usadas ne ste relatório 

(referidas ao NMM):  a) 5 de novembro; b) 24 de nov embro; c) 27 de dezembro. 
 

A linha de costa da lagoa de Albufeira, usada para definir os limites da malha de cálculo, foi digitalizada a 

partir do ortofotomapa de 2005 (Figura 7). 

a)  b)  

Figura 6 – Evolução da embocadura da lagoa de Albuf eira após a sua abertura em 15/04/2010: a) 15 de Ab ril; b) 27 de Abril. 
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Figura 7 – Ortofotomapa de 2005 do Instituto Geográ fico Português, com a marcação das margens da lagun a. 

2.2.2. Marés, ventos e agitação marítima 

As séries temporais de espectros de ondas utilizadas para forçar o modelo de agitação foram 

obtidas através do modelo de Dodet et al. (2010). Este modelo cobre o Atlântico Norte e produz 

resultados com precisões da ordem de 0.5 m (altura significativa), 15º (direcção) e 1.5 s 

(período de pico).  

O modelo de maré foi forçado utilizando as medições efetuadas em Cascais (Figura 8a). Os 

dados medidos foram filtrados e as falhas colmatadas com resultados de síntese harmónica 

(Figura 8b, c). A filtragem foi necessária porque os dados medidos em Cascais apresentam 

frequentemente oscilações com amplitudes de alguns decímetros e períodos de alguns 

minutos. Pensa-se que estas oscilações estão associadas à formação de seixas na baía de 

Cascais, pelo que não deverão existir na fronteira marítima do modelo. 
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a)  

b)  

c)  

Figura 8 – Níveis em Cascais: a) níveis em 2010; b)  efeito do filtro; c) colmatação das falhas através  de síntese harmónica. 
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Para estimar o erro associado a considerar a maré ao longo da fronteira oceânica do modelo 

idêntica à maré medida em Cascais, compararam-se as medições de níveis em Cascais e em 

Sines. Os resultados indicam que em 15 de junho o marégrafo de Sines foi deslocado 

verticalmente, porquanto os resíduos são significativamente diferentes antes e depois dessa 

data. Comparando as séries temporais nos dois marégrafos antes e depois de 15 de junho, 

obtém-se as diferenças indicadas no Quadro 1. 

Quadro 1 – Estatísticas das diferenças entre os nív eis em Cascais e em Sines.  
Período  Média (cm)  Desvio padrão (cm)  

1/1/2010 – 15/6/2010 0.3 3 
15/6/2010 – 31/12/2010 6 2 

 
Por consistência, a informação de vento utilizada nas simulações de agitação marítima é a mesma 

utilizada para forçar o modelo de agitação de Dodet et al. (2010). 

2.2.3. Níveis no interior da laguna 

Ao longo de 2010 foram instalados sensores de pressão na lagoa grande. Parte dos dados não 

são utilizáveis devido ao afundamento do sensor. Os dados que se considerou terem boa 

qualidade foram usados na validação do modelo na secção 3.4.2 (Figura 9). O sensor de 

pressão utilizado não é ventilado. Assim, o nível medido inclui as variações da pressão 

atmosférica, o que introduz um erro que não foi possível corrigir. 

 

Figura 9 – Níveis medidos na lagoa grande em 2010. 

2.2.4. Agitação marítima 

A Administração do Porto de Lisboa mantém uma boia na embocadura do estuário do Tejo. 

Durante uma parte do período de estudo, esta boia esteve em funcionamento e os dados 
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processados foram disponibilizados em tempo real. Estes dados são usados para a validação 

do modelo de agitação marítima na secção 3.4.1. 

2.3. Análise da evolução morfológica entre abril e dezembro de 2010 

A abertura da embocadura foi realizada a 15 de abril, por meios mecânicos, através da 

abertura de um canal aproximadamente perpendicular ao cordão litoral (Figura 2d). Após a 

abertura, a embocadura da laguna evoluiu rapidamente. Em 27 de Abril a embocadura 

apresenta um canal principal virado a norte, resultado do deslocamento de cerca de 25 m 

desde a data da abertura, e dois canais internos desenvolvidos a norte e a sul do delta de 

enchente. Entre essa data e dezembro de 2010 podem ser distinguidos três períodos diferentes 

de evolução da embocadura (Figura 10 e Figura 11):  

 
 

Figura 10 – Nível médio do mar (a); taxa de migraçã o do canal principal da embocadura (b); área da sec ção molhada do 
canal principal (vermelho), do canal norte (azul) e  do canal sul (verde) (c); altura significativa das  ondas (d); direção das 

ondas (vermelho), direção normal à praia (preto) (e ); deriva litoral (f). Extraído de Nahon et al. (20 12). 
 

o Entre o final de abril e o final de maio, o canal principal migra para norte e 

posteriormente, até ao final de agosto, migra progressivamente para sul, a uma taxa 

média de 2.3 m.dia-1, acompanhado pelo alargamento da praia a norte e erosão a sul 
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(Figura 10a). Apesar desta migração, forçada pela deriva litoral, os canais internos 

crescem e migram de modo a manter a eficiência hidráulica da embocadura (Figura 

10b).  

o Entre setembro e outubro, e após vários ajustamentos, o canal principal volta a uma 

posição mais a norte acompanhado pelo aumento da extensão da praia a sul e erosão 

da praia a norte. A ocorrência de agitação marítima com incidência mais frontal 

restabelece o alinhamento entre as praias a norte e a sul, provocando a diminuição da 

taxa de migração do canal principal. A configuração que se estabelece entre este e o 

canal interno norte (formação de um ângulo recto) provoca a obstrução progressiva do 

canal interno sul, o que tem consequências na evolução da área das secções dos 

outros canais: estagnação do canal principal e diminuição do canal norte (Figura 10b). 

o Entre outubro e dezembro verificam-se alterações morfológicas determinantes na 

evolução da embocadura que resultam da ocorrência de sucessivos eventos marítimos 

energéticos. Em novembro, observa-se a obstrução do canal norte, como resultado da 

ocorrência de galgamentos oceânicos, e a reativação do canal sul formando-se um 

meandro pronunciado. Esta configuração favorece o assoreamento acentuado dos 

canais, traduzido na diminuição drástica da área das suas secções (Figura 8b). Antes 

do fecho da embocadura e como resultado do transporte litoral significativo e 

persistente para norte (Figura 8d) ocorreu ainda a migração do canal principal para 

norte a uma taxa de 8.12 m.dia-1 durante o último mês de monitorização. A Figura 12 

apresenta o aspeto da embocadura a poucos dias do seu fecho. 

 

Figura 11 – Migração da aberta. 
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Figura 12 – Fotografias aéreas oblíquas da embocadu ra da Lagoa de Albufeira em 15 de dezembro de 2010 (Fonte: SIARL, 
IGP). 

 



 

Proc: 0604/001/18647 13

3. Implementação e validação dos modelos numéricos 

3.1. Implementação do modelo de circulação (ELCIRC)  

Os níveis e as correntes foram determinados com o modelo ELCIRC (Zhang et al., 2004), 

descrito em anexo. 

3.1.1. Malha de cálculo 

Desenvolveu-se uma malha de cálculo (Figura 13) com uma extensão aproximada de 60 km 

nas direções N-S e E-W, cobrindo desde o Cabo Raso até ao arco Tróia-Sines 

(aproximadamente, praia do Carvalhal). A resolução varia entre cerca de 1200 m, na zona 

oceânica, e cerca de 2 m na embocadura e na praia adjacente. No interior da laguna, a 

resolução é de 10-20 m. 

 

Figura 13 – Malha de cálculo para os modelos de cir culação e de transporte. 

3.1.2. Parâmetros físicos e numéricos 

O modelo ELCIRC foi forçado pela elevação da superfície livre na fronteira oceânica (com base 

nos dados de Cascais) e pelas tensões de radiação devidas às ondas no interior do domínio. 

Após calibração, o coeficiente de atrito de Manning foi definido como 0.016 s/m1/3 na zona 

costeira, 0.040 s/m1/3 nos canais, e 0.030 s/m1/3 numa zona de transição. Considerou-se ainda 

a lei empírica de dissipação de energia por ressaltos hidráulicos desenvolvida em Ead e 
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Rajaratnam (2002) e Nahon et al. (2011). A difusão horizontal foi desprezada. O passo de cálculo 

foi de 30 s. 

3.2. Implementação do modelo de agitação (SWAN) 

A agitação marítima foi simulada com o modelo SWAN (Booij et al., 1999), descrito em anexo. 

3.2.1. Malhas de cálculo 

O modelo SWAN foi corrido com um sistema de três malhas encaixadas (Figura 14). A malha 

mais grosseira cobre toda a baía entre o cabo Raso e o cabo Espichel com uma resolução 

uniforme de 1000 m. A malha intermédia tem uma resolução de 200 m. Finalmente, a malha 

mais fina tem um espaçamento variável, sendo mínimo na embocadura da laguna (2.6 m). 

 

Figura 14 – Malhas computacionais do modelo SWAN. A  linha a vermelho representa a fronteira da malha d o modelo 
ELCIRC.  

 

3.2.2. Parâmetros físicos e numéricos 

O modelo SWAN foi forçado pelos resultados espectrais do modelo WW3. Foram considerados 

o empolamento da onda, a refração, a rebentação, a fricção, a interação onda-onda e o efeito 

do nível de maré. A simulação com a malha mais grosseira foi ainda forçada pelo vento, 

enquanto na malha mais fina se consideraram os efeitos das correntes sobre a propagação das 

ondas e se teve em consideração a variabilidade espacial e temporal dos níveis. O modelo foi 

corrido em modo estacionário, de 15 em 15 minutos. O modelo não foi calibrado, uma vez que 
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não se dispunha de dados de agitação local. No entanto, compararam-se os resultados obtidos 

na malha mais grosseira com as medições obtidas na boia da APL com bons resultados (ver 

secção 3.4.1). 

3.3. Implementação do modelo morfodinâmico (MORSYS2 D) 

A evolução morfológica foi simulada com o sistema de modelos MORSYS2D (Bertin et al., 

2009a, Bruneau et al., 2011), descrito em anexo. 

3.3.1. Abordagem 

Um modelo morfodinâmico faz o acoplamento entre um modelo de circulação, um modelo de 

agitação marítima e um modelo de transporte de sedimentos e atualização de fundos. Ao 

contrário dos modelos de circulação e de agitação marítima, a precisão dos modelos 

morfodinâmicos é ainda limitada, e existem incertezas muito elevadas (e.g., Pinto et al., 2006). 

De forma a ultrapassar as dificuldades associadas a esta incerteza, e a tirar partido da riqueza 

de dados disponíveis, desenvolveu-se um método simples de assimilação de dados.  

Adotou-se a seguinte abordagem. Numa primeira fase, fez-se uma calibração do modelo 

morfodinâmico. Dada a duração das simulações (cerca de 2 semanas por simulação de um 

período de 245 dias) e o elevado número de parâmetros a calibrar, esta calibração não foi 

exaustiva. Ainda assim, foram efetuadas cerca de 3 dezenas de simulações para otimizar os 

parâmetros e a escolha dos processos a incluir. Numa segunda fase, e para o conjunto de 

parâmetros que conduziu aos melhores resultados na primeira fase, efetuaram-se simulações 

com assimilação de dados. Foram desenvolvidos, implementados e testados dois métodos de 

assimilação de dados, apresentando-se apenas os resultados para o método que conduziu a 

melhores resultados. Os resultados obtidos constituem assim uma combinação das medições 

(limitadas no tempo e no espaço) com resultados do modelo. 

3.3.2. Assimilação de dados 

A assimilação de dados batimétricos implementada consiste em corrigir, em cada passo de 

cálculo, os resultados do modelo com informação baseada em medições: 

n

dmc
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onde (x,y) são as coordenadas horizontais, t é o tempo, h é a profundidade, os subscritos c, m 

e d representam o valor corrigido, modelado e medido, respetivamente, e α0 e n são constantes 

definidas pelo utilizador. O tempo adimensional t* ∈ [0,1] é dado por t* = (t-t1)/(t2-t1), onde t1 e t2 

são dois instantes sucessivos nos quais existem dados batimétricos numa parte do domínio. 
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Naturalmente, a equação acima é aplicada apenas nessa parte do domínio. Para definir o valor 

de hd igualam-se as derivadas temporais da profundidade calculadas com o modelo e com os 

dados (Fortunato et al., 2012): 
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Demonstra-se que é possível calcular de forma aproximada o peso F dos dados nos resultados 

finais em função dos parâmetros α0 e n (Fortunato et al., em prep.). A Figura 15 apresenta o 

resultado destes cálculos. 

 

Figura 15 – Peso dos dados nos resultados finais, p ara difentes valores dos parâmetros αααα0 e n. 
 

3.3.3. Parâmetros físicos e numéricos 

O diâmetro dos sedimentos foi tomado como variável no espaço (Figura 16), com base nos 

dados disponíveis (Figura 17) e na calibração do modelo morfodinâmico. Amostras colhidas no 

canal principal nos dias 15 e 27 de abril (Figura 17, curvas C e F) sugerem que os sedimentos 

mais finos são removidos do canal pelas correntes, o que leva ao aumento do diâmetro nas 

zonas sujeitas a correntes mais intensas. Este encouraçamento tem um papel fundamental na 

evolução da embocadura, limitando a progressiva erosão dos canais. 
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Figura 16 – Distribuição espacial do diâmetro dos s edimentos (d50). 

 

Figura 17 – Curvas granulométricas de amostras reco lhidas na lagoa de Albufeira: A: canal sul; B: prai a; C: canal 
principal; D: delta de enchente; E: banco de vazant e; F: canal principal. Todas as amostras foram colh idas a 15 de abril, 

excepto a amostra F, colhida a 27 de abril. 
 

O coeficiente de atrito varia também no espaço, sendo maior nos canais, onde correntes 

intensas geram formas de fundo importantes (Figura 18). Os caudais sólidos foram calculados 

com a fórmula de Soulsby – van Rijn (Soulsby, 1997). O ângulo máximo dos taludes foi definido 

como 5º na praia e 25º nos canais e na laguna. O passo de cálculo morfológico é adaptativo, 

variando entre 90 e 1800 s. 
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Figura 18 – Distribuição espacial do coeficiente de  Manning na Lagoa de Albufeira. 
 

Para as simulações com assimilação de dados, foram definidas diferentes combinações de α0 e 

n que, com base na Figura 15, conduzem a um peso dos dados nas simulações entre 0 e 50% 

(Quadro 2). 

Quadro 2 – Definição das simulações com assimilação  de dados. 

Peso dos dados nos resultados (%) α0 n 
0 0. - 
10 0.0002 6 
20 0.0005 8 
30 0.0005 4 
40 0.001 6 
50 0.001 4 

 

3.4. Validação dos modelos 

3.4.1. Condições de fronteira 

As condições de fronteira do modelo foram validadas através da comparação com dados 

medidos próximo da embocadura no estuário do Tejo: níveis em Cascais e agitação marítima 

na boia da APL, colocada perto do banco do Bugio. 
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Uma vez que a estação de Cascais está relativamente próxima da fronteira oceânica do 

modelo, os níveis em Cascais são reproduzidos com erros inferiores a 1 cm. 

Os resultados do modelo SWAN, obtidos com a malha mais grosseira, foram comparados com 

as observações disponíveis, medidas na boia do Porto de Lisboa à entrada do Tejo. Os 

resultados mostram a excelente precisão conseguida (Figura 19). Os erros são os seguintes: 

• viés: altura significativa (Hs): -0.10 m, Direção (Dir): 3.2º, período de pico (Tp): -0.011 s; 

• erros quadráticos médios: Hs: 0.27 m, Dir: 12º, Tp: 2.2 s. 

 

Figura 19 – Validação do modelo SWAN com dados da b oia do Porto de Lisboa. 

3.4.2. Modelo morfodinâmico 

O modelo morfodinâmico foi avaliado de forma quantitativa através de três medidas de erro. 

1. A forma mais comum de avaliar os resultados de modelos morfodinâmicos é através do 

Brier Skill Score (BSS) (Sutherland et al., 2004): 

 

 

onde hm é a profundidade calculada pelo modelo, hd é a profundidade medida e hi é 

uma previsão de base, tomada geralmente como a profundidade inicial. A estimativa do 

erro associado às medições, δ, é aqui tomada como 0.1 m. Este índice toma um valor 

unitário quando os resultados são idênticos aos dados, um valor nulo quando os erros 
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do modelo são semelhantes aos da batimetria inicial, e um valor negativo quando são 

piores. 

2. Foi calculado o erro quadrático médio entre cada uma das batimetrias medidas e as 

simuladas, apenas nas zonas em que existem dados medidos. 

3. Foi calculado o erro quadrático médio dos níveis no interior da lagoa, durante o período 

em que existem dados disponíveis. 

As figuras seguintes mostram o desempenho do modelo de acordo com as três medidas de 

erro utilizadas. A análise destas figuras permite tirar as conclusões seguintes. 

1. Os valores resultantes para o desempenho do modelo mostram que os resultados sem 

assimilação são fracos, e que vão piorando ao longo do tempo. O modelo subestima 

significativamente a migração da embocadura e sobrestima a erosão dos canais. Em 

consequência, o Brier Skill Score é baixo, e negativo a partir de setembro (Figura 20). 

Este resultado não é totalmente inesperado, uma vez que modelos morfodinâmicos de 

embocaduras têm frequentemente valores negativos de BSS (e.g., Dastgheib, 2012). 

Com assimilação de dados, os resultados melhoram progressivamente. Por um lado, o 

valor de BSS aproxima-se assimptoticamente de 1 com o aumento do peso dos dados 

(F). Por outro lado, o desempenho do modelo deixa de se deteriorar com o tempo. Para 

valores de F da ordem de 40-50%, o desempenho do modelo é excelente, com valores 

de BSS acima de 0.8. 

2. Sem assimilação de dados, o erro quadrático médio da batimetria cresce 

progressivamente, ultrapassando 1 m em agosto (Figura 21). A assimilação de dados 

permite evitar este crescimento: para valores de F da ordem de 30 a 40% o erro 

estabiliza, com exceção do último mês em que cresce significativamente. Para valores 

de F da ordem de 40-50%, o erro tem valores aceitáveis, da ordem de 20-30 cm. 

3. Sem assimilação de dados, os níveis são mal reproduzidos na lagoa, com erros 

quadráticos médios superiores a 20 cm (Figura 22). Estes erros diminuem 

assimptoticamente com a assimilação de dados, convergindo para um valor da ordem 

de 10 cm. Este valor é consistente com a precisão obtida em modelos de estuários, em 

que a batimetria é bem conhecida. 



 

Proc: 0604/001/18647 21

 

Figura 20 – Desempenho do modelo morfodinâmico: Bri er Skill Score. 

 

Figura 21 – Desempenho do modelo morfodinâmico: err o quadrático médio da batimetria. 
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Figura 22 – Desempenho do modelo morfodinâmico: err o quadrático médio dos níveis na lagoa de Albufeira . 
 

Finalmente, a Figura 23 e a Figura 24 mostram a batimetria da lagoa de Albufeira simulada pelo 

modelo para a simulação com F=50%. Os resultados mostram o bom comportamento numérico 

do modelo, sem oscilações espúrias. Mostram também que não há quaisquer vestígios de 

descontinuidades entre os limites das zonas com e sem assimilação de dados. No final da 

simulação, toda a aberta está acima do nível médio do mar (NMM), configurando assim o fecho 

da embocadura. 

Assim, considera-se que a simulação para F=50% representa corretamente o comportamento 

da embocadura, pelo que será esta a simulação utilizada para caracterizar o comportamento 

da embocadura na secção seguinte. 
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Figura 23 – Batimetrias referidas ao nível médio do  mar simuladas pelo modelo, com 50% de assimilação de dados, de 30 
em 30 dias. 
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Figura 24 (continuação da anterior) – Batimetrias r eferidas ao nível médio do mar simuladas pelo model o, com 50% de 
assimilação de dados, de 30 em 30 dias. 
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4. Caracterização da hidrodinâmica lagunar  

4.1. Evolução da morfodinâmica da embocadura 

Esta secção descreve qualitativamente a evolução da embocadura entre 27 de abril e 27 de 

dezembro de 2010 recorrendo aos resultados do modelo. Para além das batimetrias mensais 

apresentadas na Figura 23/Figura 24, batimetrias diárias são fornecidas juntamente com este 

relatório sob a forma de uma animação (ficheiro bat.out.gif).  

1. Entre o fim de abril e o fim de maio, o transporte litoral dá-se primordialmente para 

norte. Como apenas parte do trânsito litoral transpõe a embocadura, o cordão litoral 

acumula sedimentos a sul da aberta enquanto recua a norte. A aberta alarga-se e migra 

para norte, enquanto o canal se orienta a noroeste. O canal norte, dominante durante 

este período, alarga-se, aprofunda-se, e migra para norte. A migração conjunta da 

aberta e do canal norte para norte provocam uma forte erosão da duna a norte da 

aberta, onde é mais alta. O delta de vazante, que se tinha formado rapidamente logo a 

seguir à abertura da embocadura, migra para a praia e desaparece. 

2. A partir do mês de junho, o transporte litoral passa a dar-se para sul. A aberta inverte a 

sua tendência de migração, e passa a estar orientada a oeste (junho, julho) e depois a 

sudoeste (a partir de agosto). A aberta continua a alargar. O canal norte mantém-se 

dominante. Apesar da migração da aberta para sul, a parte interior do canal norte 

continua a migrar para norte, ficando por isso mais comprido. No entanto, continua a 

alargar, pelo que a sua eficiência hidráulica não diminui. À medida que a aberta se 

desloca para sul, o canal sul vai ganhando importância, embora não seja o dominante. 

3. Em setembro ocorrem grandes alterações, possivelmente associadas às marés vivas 

equinociais e a alguns episódios de swell (Figura 3). Forma-se um delta de vazante que 

cresce e migra para a praia. A principal consequência da formação e evolução deste 

delta é a migração da aberta para norte e a reorientação do seu canal para oeste. 

4. A partir de outubro, a direção da agitação torna-se mais errática e ocorrem vários 

temporais com alturas significativas máximas de 4-6 m (Figura 3). Observam-se 

episódios de migração da aberta para norte e para sul. A aberta começa 

progressivamente a estreitar, embora com grandes flutuações. Em novembro (por volta 

dos dias 190-220), passam a coexistir temporariamente duas abertas, uma mais a norte 

e outra mais a sul. Cada uma está ligada ao canal correspondente, e um pequeno canal 

interno passa a ligar os canais norte e sul. Os vários canais passam a competir entre si, 

e o dominante vai alternando. 
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Não é inteiramente claro se a coexistência das duas abertas é real, ou se corresponde a 

um artefacto do modelo. Com efeito, as batimetrias medidas sugerem que o canal sul se 

tornou dominante em novembro e que a aberta norte desapareceu. No entanto, a 

passagem brusca de uma para duas abertas já foi observada neste sistema (Freitas e 

Andrade, 1994). 

5. Finalmente, a aberta fecha no fim de dezembro, na sequência de um episódio com 

ondas vindas de sul. 

A descrição apresentada é globalmente concordante com a efetuada com base nos dados 

(secção 2.3), mas mais detalhada. 

4.2. Relação entre os prismas de maré e a secção tr ansversal 

O estudo de embocaduras recorre ainda em larga medida a modelos empíricos e semi-

empíricos, que relacionam diferentes variáveis que caracterizam uma embocadura. De entre as 

muitas relações deste tipo existentes, a relação entre os prismas de maré viva e a menor 

secção transversal da embocadura é provavelmente a mais antiga e mais bem estabelecida. 

Referida frequentemente como a fórmula de O’Brian (O´Brien, 1969), esta é expressa como: 

A = CPm 

onde A a secção transversal mínima da embocadura, P é o prisma de maré viva, e C e m são 

constantes empíricas. Jarrett (1976) calculou os parâmetros empíricos associados a esta 

relação com base em dados de um número muito elevado de embocaduras, pelo que os seus 

resultados têm vindo a ser abundantemente usados – e confirmados – em todo o mundo. 

No entanto, não é claro que a relação de Jarrett seja válida na lagoa de Albufeira. Por um lado, 

esta relação só é formalmente válida para embocaduras em equilíbrio (e.g., Tran et al., 2012). 

Claramente, não é o caso da lagoa de Albufeira. Por outro lado, vários autores têm posto em 

causa a relação de Jarrett para pequenas embocaduras (e.g., Byrne et al., 1980). Como quase 

todos os dados usados por Jarrett (1976) correspondiam a estuários e lagunas de grande 

dimensão, é admissível que não seja válida em pequenas lagunas. Neste contexto, pretende-

se nesta secção determinar a relação entre a morfologia da barra de maré e a magnitude do 

prisma de maré lagunar.  

Os resultados do modelo foram usados para definir a relação entre a secção transversal e o 

prisma de maré (Figura 25). A secção foi calculada diariamente relativamente ao nível médio 

do mar durante o período da simulação. O prisma de maré foi estimado assumindo uma 

elevação uniforme na lagoa. A batimetria foi considerada constante no tempo, dado que 

apenas uma pequena parte da laguna efetivamente evolui a esta escala temporal. No entanto, 

a dependência da superfície da laguna em função do nível de maré foi tida em conta nos 
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cálculos. Foram calculadas médias diárias dos prismas de maré para eliminar o efeito das 

constituintes diurnas. 

Os resultados mostram um sinal quinzenal significativo não apenas nos prismas de maré, como 

seria de esperar, mas também nas secções transversais (Figura 25). Esta dependência mostra 

que a secção transversal da embocadura da lagoa de Albufeira se adapta muito rapidamente 

às variações entre as marés vivas e as marés mortas. Assim, qualquer tentativa de procurar 

correlações entre o prisma de maré e a secção desta embocadura (ou de outras embocaduras 

de pequena dimensão) deverá basear-se em dados sinópticos de ambas as variáveis. 

Procurou-se correlacionar os prismas de maré viva com a secção transversal mínima da 

embocadura. Os resultados (pontos a azul na Figura 26) mostram que a reta de correlação 

calculada com os resultados do modelo é muito semelhante à proposta por Jarrett (1976) para 

embocaduras com um ou nenhum molhe, e que o coeficiente de correlação é elevado (0.78, 

com 18 observações). Este resultado suporta a validade da relação de O’Brien, com os 

parâmetros calculados por Jarrett (1976) para embocaduras com um ou nenhum molhe, na 

lagoa de Albufeira. De forma mais genérica, suporta a validade desta relação para 

embocaduras pequenas e em desequilíbrio, contrariando assim trabalhos anteriores. 

No entanto, as batimetrias de embocaduras nem sempre são medidas em marés vivas. Se 

todos os pares (P, A) forem incluídos na análise (pontos a vermelho na Figura 26), a correlação 

é baixa (coeficiente de correlação de 0.29) e a reta de correlação difere substancialmente da 

relação de Jarrett. Assim, a obtenção da relação de Jarrett através de medições pode ser difícil 

de conseguir em pequenas lagunas como a lagoa de Albufeira devido à grande variabilidade 

das secções transversais.  

Uma vez que os parâmetros de Jarrett não foram especificamente calculados para pequenas 

lagunas, os resultados foram comparados com valores alternativos dos parâmetros. Hughes 

(2002) derivou as seguintes expressões para estes parâmetros: 

 

onde ka=1.34 é um parâmetro empírico, W é a largura da aberta, g é a gravidade, s é o 

quociente entre as densidades do sedimento e da água, e T é o período da maré. De acordo 

com Hughes (2002), esta parametrização conduz a um bom ajustamento para dados de 

pequenas embocaduras e de modelos físicos. A densidade específica e o período nesta 

equação foram tomados como s=2.56 e T=12.42 horas, respetivamente. Dado que a largura da 

aberta na lagoa de Albufeira varia no tempo, usaram-se dois valores extremos, 20 e 60 m, com 

base na gama observada no modelo. De qualquer forma, a dependência desta equação na 
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largura da aberta é pequena, pelo que as curvas para os dois valores de W são muito 

semelhantes. Apesar de as equações propostas por Hughes (2002) deverem ser apropriadas 

para a lagoa de Albufeira, verifica-se que subestimam significativamente a secção transversal 

da lagoa de Albufeira para um dado prisma de maré (Figura 26). Uma possível explicação para 

este resultado reside no facto de esta parametrização não depender do regime de agitação ou 

do trânsito litoral, ao contrário, por exemplo, da expressão derivada por Kraus (1998). Pode por 

isso ser inadequada para embocaduras sujeitas a regimes de ondas muito energéticos, como é 

o caso da lagoa de Albufeira. 

 

Figura 25 – Evolução do prisma de maré e da secção transversal ao longo do tempo. 
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Figura 26 – Relação entre a secção transversal e o prisma de maré na lagoa de Albufeira. Para os resul tados em marés 
vivas, o coeficiente de correlação é de 0.78. 

4.3. Erosão da lagoa de Albufeira durante um ciclo de abertura / fecho da 

embocadura 

A caracterização das trocas de sedimentos entre a laguna e o mar durante o ciclo de abertura / 

fecho da embocadura é de todo o interesse. Com efeito, se ocorrer uma tendência geral para o 

assoreamento, como sugerido por Freitas et al. (1992), a repetição anual da abertura artificial 

da laguna poderá conduzir à colmatação progressiva da laguna. A confirmar-se esta tendência, 

as operações anuais de dragagem deveriam prever a retirada de volumes de areia da laguna 

que permitissem compensar o volume de sedimentos que previsivelmente iria penetrar na 

laguna durante o ciclo seguinte. 

Qualitativamente, é difícil prever a priori se a laguna terá tendência a assorear: 

• Por um lado, este tipo de lagunas são tipicamente dominadas pela enchente: as 

enchentes são mais curtas do que as vazantes, levando a velocidades superiores na 

enchente relativamente à vazante. Este facto confirma-se na lagoa de Albufeira: Freitas 

e Andrade (1994) reportam diferenças entre as durações da vazante e da enchente 

entre 3 e 4.5 horas com base em dados de 1990/91; e os resultados do modelo indicam 

que em 2010 as vazantes foram em média cerca de 3 a 5 horas mais longas do que as 
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enchentes. Como a dominância de enchente promove o assoreamento da laguna, esta 

deveria ter tendência a assorear. 

• Por outro lado, altura de água nos canais é mais baixa na vazante do que na enchente 

(Figura 27), o que conduz a velocidades mais altas em vazante do que em enchente. 

Acresce que a embocadura está aberta fundamentalmente durante a primavera e o 

verão, quando a agitação marítima é menos intensa. Uma vez que essa agitação é um 

dos agentes responsáveis pela entrada de sedimentos, a tendência para a entrada de 

sedimentos será menos relevante do que se a embocadura estivesse aberta todo o ano. 

Assim, também não se pode excluir à partida uma tendência erosiva. 

 

Figura 27 – Ilustração das curvas de maré típicas n uma laguna e no mar, dado pelo modelo analítico de Keulegan (1967). A 
vazante (quando o nível na laguna é mais alto que n o mar) ocorre a níveis mais baixos do que a enchent e (quando o nível 

é mais alto no mar do que na laguna). Fonte: http:/ /www.coastal.udel.edu/faculty/rad/inlet.html. 
 

De modo a esclarecer a tendência de assoreamento ou erosão da lagoa de Albufeira ao longo 

do seu período de abertura em 2010, foi calculada a diferença entre o volume de sedimentos 

existente na laguna em cada instante relativamente à condição inicial (27 de abril de 2010). 

Para interpretar este comportamento, mostra-se ainda a envolvente da maré em Cascais, o 

nível médio na lagoa e os instantes em que é feita a assimilação de dados no modelo (Figura 

28). O nível médio na lagoa é calculado a partir dos resultados do modelo, filtrando-os de forma 

a eliminar as oscilações da maré. Esta eliminação é efetuada passando três filtros sucessivos 

(A24, A24, A25) à série temporal. Os filtros A24 e A25 representam médias de banda móvel de 

24 e 25 horas, respetivamente (Fraguela et al., 1997). 
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Figura 28 – Diferença entre o volume de sedimentos na lagoa de Albufeira relativamente a 27 de abril d e 2010. Valores 
negativos indicam erosão. A mancha a azul mostra a maré em Cascais, a linha amarela representa as flut uações de baixa 
frequência do nível no interior da lagoa e as linha s verticais indicam os instantes em que existem dad os para assimilação 

no modelo. 
 

Em geral, os resultados revelam uma tendência para a erosão da laguna. No fim do ciclo, saíram cerca 

de 45 000 m3 de sedimento da laguna. Uma análise espacial das diferenças entre as batimetrias de 

dezembro e de abril (Figura 29 e ficheiro diff.out.gif, anexo a este relatório) mostra que a erosão ocorreu 

fundamentalmente associada à migração dos canais norte e sul. Em particular, a migração do canal 

norte provocou uma forte erosão da face interna da duna a norte da aberta. Esta zona é responsável 

pela maior parte da erosão (cerca de 35 000 m3). A migração dos canais também conduz a algum 

assoreamento, mas que é insuficiente para compensar a erosão. Quanto ao delta de enchente, mantém 

aproximadamente a cota inicial.  

Uma análise da evolução temporal dos resultados mostra que a erosão ocorre sobretudo entre abril e 

agosto. A comparação entre o balanço de sedimentos na laguna e a amplitude da maré revela que é 

fundamentalmente durante as marés vivas que ocorre a saída de sedimentos, enquanto durante as 

marés mortas o volume tende a estagnar. Este fenómeno tem duas explicações. Naturalmente, ocorrem 

velocidades maiores em maré viva, pelo que há maior transporte de sedimentos. No entanto, há um 

mecanismo mais subtil. Em lagunas com ligações deficientes com o mar, existem oscilações de baixa 

frequência muito significativas, geradas pela interação não linear entre as principais constituintes de 

maré astronómicas. A penetração da água do mar na laguna é mais fácil em maré viva do que em maré 

morta devido às maiores alturas de água. De forma análoga, a saída da água da laguna é mais difícil em 

maré viva do que em maré morta. Em resultado desta assimetria, o nível médio tende a ser mais elevado 
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em maré viva, e mais baixo em maré morta. Assim, a amplitude da maré tem repercussões no nível 

médio, embora este também seja afetado pelo vento, pela agitação marítima, ou pela maior ou menor 

secção transversal da aberta. Este fenómeno é claramente visível na lagoa de Albufeira, onde a 

amplitude deste sinal é da ordem de vários decímetros (Figura 28). Ora, o nível médio afeta a assimetria 

da maré, logo, indiretamente, a dinâmica sedimentar. Com efeito, Bertin et al (2009b) mostra que o setup 

devido às ondas altera a assimetria da maré na lagoa de Óbidos, reduzindo a dominância de vazante. 

No caso da lagoa de Albufeira, uma análise de correlação mostra que o nível médio explica cerca de 

50% da variabilidade da assimetria de maré (Figura 30): quanto maior é o nível médio, menos a lagoa é 

dominada pela enchente. Assim, os maiores níveis médios atingidos em marés vivas contribuem também 

para uma menor entrada de sedimentos e uma maior erosão nesses períodos.  

 

 

Figura 29 – Distribuição espacial da erosão ocorrid a na lagoa de Albufeira entre 27 de abril e 27 de d ezembro de 2010. As 
cores representam a diferença entre as batimetrias em dezembro e abril (erosão a azul). As isolinhas, espaçadas de 3 m, 

representam a batimetria em 27 de abril. 
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Figura 30 – Correlação entre a assimetria de maré, dada pela diferença entre as durações da vazante e da enchente, e o 
nível médio na lagoa. O coeficiente de correlação é  de 0.48. 

 

A Figura 28 mostra ainda uma tendência clara para o aumento do volume de sedimento na laguna 

durante os dias em que a assimilação de dados é mais intensa. Este resultado mostra que o modelo 

tende a sobrestimar a erosão da embocadura, o que é, pelo menos parcialmente, corrigido pela 

assimilação de dados. 

Os resultados indicam assim que a abertura artificial da lagoa de Albufeira em 2010 conduziu a uma 

erosão da ordem de 40 000 m3. No entanto, não é certo que este resultado possa ser extrapolado para 

outros anos. Com efeito, em 2010 a embocadura manteve-se aberta durante mais de 8 meses. Este 

valor é muito elevado, considerando que a embocadura costuma permanecer aberta entre 2-3 semanas 

e 5-6 meses (Freitas et al., 1992). Este comportamento singular da embocadura em 2010 sugere que o 

regime de agitação neste ano terá sido particularmente pouco propício à colmatação da embocadura. 

Com efeito, verifica-se que o índice NAO (North-Atlantic Oscilation Index) em 2010 teve o valor mais 

negativo até hoje registado (desde 1823). Ora, a agitação marítima na costa Portuguesa está fortemente 

correlacionada com este índice (Dodet et al., 2010). Sem prejuízo de uma análise mais aprofundada 

deste fenómeno, os dados suportam assim a excepcionalidade do comportamento da agitação marítima 

e da evolução da embocadura da lagoa em 2010. Como argumento adicional, nota-se que a repetição ao 

longo dos anos dos valores de erosão estimados para 2010 já teria certamente tido consequências bem 

visíveis na lagoa de Albufeira. 
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5. Conclusões 

Apresentou-se neste relatório uma análise da evolução da embocadura da lagoa de Albufeira entre a sua 

abertura artificial, em abril de 2010, e o seu fecho natural, em dezembro de 2010. O modelo utilizado na 

análise, MORSYS2D, representa os principais processos físicos relevantes na evolução de 

embocaduras. Uma calibração cuidada do modelo permitiu garantir uma capacidade de previsão a 

escalas temporais de meses. A combinação do modelo com os dados batimétricos disponíveis, através 

de uma nova técnica de assimilação de dados desenvolvida e testada para o efeito, permitiu tirar partido 

da enorme riqueza de dados disponíveis. Medidas quantitativas da precisão do modelo com assimilação 

de dados demonstraram que a reprodução do comportamento da embocadura é excelente. 

A análise dos resultados do modelo demonstrou que a relação entre o prisma de maré viva e a secção 

transversal da embocadura proposta por O’Brien (1969) e parametrizado por Jarrett (1976) para 

embocaduras com um ou nenhum molhe é válida para a lagoa de Albufeira. Esta conclusão está em 

contradição com estudos de outros autores, que argumentam que a referida relação não é válida para 

embocaduras pequenas e/ou em desequilíbrio, como é o caso da lagoa de Albufeira. No entanto, os 

resultados deixam claro que a enorme variabilidade temporal de pequenas embocaduras dificulta a 

verificação desta relação, mas não a põe em causa. 

Os resultados do modelo mostraram também que, ao contrário do que fora sugerido, a lagoa de Albufeira 

não tem tendência para assorear devido à abertura anual da sua embocadura. Com efeito, apesar da 

dominância de enchente, a lagoa de Albufeira exportou cerca de 40.000 m3 de areia durante o período 

analisado. A erosão da lagoa deveu-se fundamentalmente à migração do canal norte, que erodiu um 

grande volume de sedimentos do cordão litoral a norte da aberta. Apesar de o volume de erosão 

estimado para 2010 não poder ser extrapolado para outros anos, devido à excepcionalidade deste ano 

em termos de agitação marítima, estes resultados não justificam nenhuma preocupação com um 

possível assoreamento da lagoa devido à sua abertura periódica. 
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VALORIZAÇÃO HIDRODINÂMICA DA RIA FORMOSA E 

MITIGAÇÃO DO RISCO NAS ILHAS BARREIRA 
Relatório 2: Valorização hidrodinâmica da laguna, 1 ª e 2ª fases  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO: Descrição do sistema numérico de modelação 
morfodinâmica costeira MORSYS2D 
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Descrição do sistema numérico de modelação morfodin âmica 

costeira MORSYS2D 

Abordagem geral 

O sistema de modelos morfodinâmico MORSYS2D (Figura 31) permite simular a evolução batimétrica de 

zonas costeiras, sob a acção das ondas e das correntes de maré (Fortunato e Oliveira, 2004, Bertin et 

al., 2009, Bruneau et al., 2011). Consiste no acoplamento de um modelo de circulação (ELCIRC, Zhang 

et al., 2004), um modelo de propagação da agitação marítima (SWAN, Booij et al., 1999) e um modelo de 

transporte de sedimentos e actualização dos fundos (SAND2D, Fortunato e Oliveira, 2004). Este 

conjunto de modelos é acoplado através de scripts em pearl que gerem a transferência de informação, e 

lançam os vários modelos. Na costa Portuguesa, o MORSYS2D é forçado por resultados de modelos 

regionais de ondas (Dodet et al., 2010) e marés (Fortunato et al., 2002). 

 

Figura 31 – Sistema de modelos MORSYS2D (fonte: Bru neau et al., 2010). 

Modelo hidrodinâmico ELCIRC 

O modelo ELCIRC (Zhang et al., 2004) foi desenvolvido no Center for Coastal Margin Observation and 

Prediction (E.U.A.). Trata-se de um modelo tridimensional baroclínico que combina o método dos 

volumes finitos, o método das diferenças finitas e conceitos Eulerianos-Lagrangeanos. A combinação 

destes métodos oferece simultaneamente estabilidade, precisão e conservação de massa no cálculo da 

elevação da superfície livre e dos campos da velocidade, salinidade e temperatura. 

Este modelo calcula a elevação da superfície livre, as três componentes da velocidade, a salinidade e a 

temperatura, através de um conjunto de seis equações hidrodinâmicas (equações A-1 a A-6) assumindo 

as aproximações de Boussinesq e hidrostática. A equação de estado é utilizada para calcular a 

densidade através da salinidade, temperatura e pressão hidrostática. 

As equações resolvidas neste modelo são estabelecidas por aplicação dos princípios de conservação de 

massa, de quantidade de movimento, de conservação de sal e de calor, e são escritas da seguinte 

forma: 
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onde RH  é a coordenada z para o nível de referência (geóide ou nível médio do mar); ( )yxh ,  é a 

profundidade da água medida a partir da superfície da água não perturbada de forma que 

( ) ( )tyxyxhtyxH ,,),(,, η+=  seja a profundidade total da água; ψ  é o potencial de maré; α  é o factor 

efectivo de elasticidade da Terra (0,69); ( )tzyx ,,,ρ  é a densidade da água; S é a salinidade da água; T 

é a temperatura da água; mvK , svK  e hvK  são os coeficientes de difusão turbulenta vertical para a 

quantidade de movimento, o sal e o calor, respectivamente; sF  e hF  são os termos de difusão horizontal 

para as equações de transporte; Fmx e Fmy são as termos de difusão horizontal para as equações de 

quantidade de movimento; ( )tzQ ,,,φλ&  é a taxa de absorção da radiação solar; pC  é o calor específico 

da água. 

O atrito de fundo é representado por uma formulação quadrática convencional: 

 ( ) ( )ffffDffyfx vuvuC ,, 22
0 += ρττ  (A-7) 

onde τfx e τfy são as tensões de atrito de fundo segundo cada uma das direcções horizontais.  

O coeficiente CD é dado por gn2/H1/3 na fórmula de Manning, a qual foi aplicada no presente estudo. 

Nesta última, g representa a gravidade, n um coeficiente empírico e H a profundidade total. Assim, a 

fórmula de Manning tem em consideração o aumento da tensão de atrito em zonas pouco profundas. 
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As equações diferenciais são discretizadas no tempo através de um esquema semi-implícito de forma a 

obter um algoritmo numérico eficiente, cuja estabilidade é independente da celeridade da onda, da 

tensão do vento, da viscosidade vertical e do atrito de fundo. O gradiente de pressão barotrópico na 

equação da quantidade de movimento e o termo de fluxo na equação de continuidade são tratados semi-

implicitamente; o termo de difusão turbulenta vertical e as condições de fronteira de fundo para as 

equações da quantidade de movimento são tratados implicitamente; e todos os outros termos são 

tratados explicitamente. 

Uma das maiores dificuldades no tratamento numérico das equações de águas pouco profundas é a 

discretização do termo convectivo nas equações de movimento (Casulli e Cheng, 1992). O recurso a 

métodos Eulerianos conduz a oscilações e frequentemente a problemas de estabilidade, que são 

frequentemente contornados por recurso a difusão numérica excessiva. Para evitar estes problemas, 

este modelo utiliza um método Euleriano-Lagrangeano para a discretização dos termos convectivos, o 

que melhora a estabilidade numérica. Este método permite utilizar passos de cálculo superiores aos dos 

modelos Eulerianos, sendo mais eficaz em termos computacionais. 

O ELCIRC utiliza um sistema de coordenadas cartesianas ( )zyx ,, . A vertical é discretizada com 

coordenadas z, numa série de camadas não uniformes que se estendem ao longo de todo o domínio 

horizontal. O domínio horizontal ( )yx,  é coberto por uma malha não estruturada formada por elementos 

triangulares ou quadrangulares. 

O modelo SWAN 

O modelo SWAN, desenvolvido pela Delft University of Technology, simula a geração, propagação e 

dissipação da agitação marítima, baseado na equação para a conservação da acção de onda (Booij et 

al., 1999). Considera os processos físicos de refracção, difracção e empolamento devido a variações do 

fundo e presença de correntes, crescimento de onda por acção dos ventos, rebentação por influência do 

fundo e por excesso de declividade (whitecapping), dissipação de energia devido ao atrito de fundo, 

bloqueio e reflexão por correntes opostas e transmissão através de obstáculos. O campo de ondas na 

zona é caracterizado pelo espectro bidimensional (direcção – frequência) de densidade da acção da 

agitação marítima. Pode ser usado em modo estacionário ou não estacionário. No contexto do 

MORSYS2D, utiliza-se sempre o modo estacionário. A discretização espacial é feita com malhas 

estruturadas, rectangulares ou curvilíneas. 

O modelo SAND2D 

O modelo SAND2D (Fortunato e Oliveira, 2004, 2007) simula o transporte de areias por acção das 

correntes, e as alterações batimétricas associadas. O modelo SAND2D resolve uma equação de 

continuidade para os sedimentos na forma bidimensional (integrada na vertical):  

i
s

i Qh ∇
−

=∆
λ1

1
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onde ∆h representa a variação de profundidade num passo de cálculo, Qs o fluxo de sedimentos 

integrado num passo de cálculo, λ a porosidade, e i o passo de cálculo. Os fluxos de areia são 

calculados através de fórmulas de equilíbrio, que representam o transporte sólido forçado por correntes 

ou por ondas e correntes. A equação é resolvida através de uma técnica de volumes finitos em malhas 

não-estruturadas. 
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