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1. INTRODUÇÃO 

Este documento corresponde à descrição do trabalho desenvolvido no âmbito da Unidade 

Curricular de Projeto em Engenharia Civil, do 3º ano da licenciatura em Engenharia Civil da 

Universidade de Aveiro. Neste capítulo do relatório é efetuado um enquadramento geral do que 

consta o trabalho, apresentando-se alguns conceitos teóricos que ajudam a perceber melhor a 

importância no estudo aqui realizado. É também apresentada a estrutura de organização do 

documento, e por fim são apresentados os objetivos delineados. 

 

 1.1 ENQUADRAMENTO 

Galgamento é um fenómeno onde ocorre transporte de massa de água sobre o coroamento 

de estruturas marítimas. Quando uma onda embate numa estrutura costeira, uma parte da massa 

de água é refletida pela estrutura, outra parte é dissipada na rebentação, e a restante é escoada pela 

estrutura. Quando o talude não é suficientemente extenso e/ou elevado, o escoamento/espraio da 

onda sobre a estrutura não é realizado totalmente e a massa de água excede a capacidade de 

resistência do talude. Assim obtém-se uma massa de água que ultrapassa os limites da estrutura. 

A importância do estudo do fenómeno do galgamento advém das consequências que a 

massa de água provoca nas infraestruturas existentes nos locais visados, como habitações, vias de 

comunicação, estruturas de apoio, etc. É de salientar que quando se concebem e dimensionam 

estruturas de proteção costeira é também importante ter presente que a extensão de frente urbana 

de cada local, está diretamente relacionada com a sua vulnerabilidade, e a densidade populacional 

de cada aglomerado urbano, pelo que, estes aspetos são essenciais para a classificação do risco 

humano, (Pombo (2016). 

Para o estudo do galgamento são por norma utilizados dois métodos, sendo eles a 

simulação numérica, que consiste em tentar resolver numericamente as leis de conservação do 

movimento de fluídos, para representar o comportamento das ondas que interagem com as 

estruturas costeiras. Este método tem por suporte base de dados recolhidos em vários pontos ao 

longo dos anos, sendo a mais utilizada a base de dados CLASH (Esteban et al., 2022). O segundo 

método resulta de trabalhos realizados através de processos experimentais, onde se projeta um 

modelo à escala, e se realizam vários ensaios de forma a contabilizar o fenómeno de galgamento 

perante as condições pretendidas. Este projeto teve como foco principal os métodos 

experimentais. 
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 1.2 ESTRUTURA DO DOCUMENTO 

Este documento tem como função descrever todos os processos e ações realizadas durante 

toda a atividade do projeto. Para tal, este documento está dividido em sete capítulos: 

 Introdução; 

 Caracterização do caso de estudo, onde é feita um enquadramento da base de 

estudo para os ensaios e experiências realizados; 

 Metodologia, neste capítulo é descrito os vários paços a desenvolver para a 

realização dos ensaios; 

 Construção do Modelo, descrição das várias fases de construção; 

 Ensaios e Resultados, explicação dos procedimentos para a realização dos 

ensaios e a respetiva apresentação dos resultados destes; 

 Analise de resultados, são realizadas algumas comparações com resultados 

obtidos em outros projetos; 

 Considerações finais, reflexões sobre os resultados obtidos e alguns 

desenvolvimentos futuros. 

 

 1.3 OBJETIVOS 

O objetivo deste trabalho foi desenvolver um programa de ensaios laboratoriais com o 

intuito de avaliar o galgamento de vários modelos de estruturas longitudinais aderentes, com o 

propósito de estudar as respostas às condições verificadas na Praia do Furadouro. Para tal teve-se 

por base a descrição realizada por Pombo (2016). 

Para responder ao objetivo principal do trabalho, foram definidos vários objetivos 

específicos, nomeadamente a preparação de um modelo representativo da estrutura existente no 

Furadouro, assim como um plano de testes de forma a avaliar o impacto de variáveis como o nível 

da superfície livre, período de onda e altura de onda como da própria geometria da estrutura 

aderente. Este programa de ensaios levou a que fossem adicionadas situações para as quais se teve 

que desenvolver soluções, como a criação dos vários mantos constituintes da estrutura, a geração 

de ondas, a medição das várias características das ondas e por fim, a contabilização do volume de 

água resultante do fenómeno de galgamento. 
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2. CARACTERIZAÇÃO DO CASO DE ESTUDO 

Neste capítulo serão apresentados um conjunto de tópicos que ajudarão a enquadrar e a 

entender melhor todas as questões que caracterizam o caso de estudo trabalhado neste projeto. 

 

2.1 LOCALIZAÇÃO 

A Praia do Furadouro, local escolhido para a obtenção dos dados utilizados no decorrer 

dos trabalhos experimentais, é uma praia urbana localizada no concelho de Ovar, a cerca de quatro 

quilómetros do centro da cidade de Ovar. Adjacente à praia encontra-se um aglomerado urbano 

com uma população que chega a atingir cerca de 20 000 habitantes durante a época balnear (CMO, 

2022). Junto à zona urbana encontra-se também o parque de campismo do Furadouro, com uma 

capacidade máxima de 5 000 campistas. 

A extensão do seu areal é de difícil qualificação, uma vez que segundo Coelho (2015) é 

uma das praias em Portugal mais afetadas pelo problema da erosão costeira, agravado pelo 

elevado défice de fornecimento de sedimentos. A praia é envolvida por espaços naturais próximos 

complementares, de grande atração, como a Ria de Aveiro e a Floresta de Pinheiro Bravo 

integrada no Regime Florestal das Dunas de Ovar. 

Nesta região são praticadas a pesca desportiva, e uma das técnicas mais antigas e 

tradicionais de pesca, a Arte Xávega, sendo uma das poucas zonas do país onde esta técnica 

ancestral ainda é preservada (CMO, 2022). 

A Praia do Furadouro representa também um relevante destino balnear do concelho de 

Ovar. Todas estas particularidades fazem da zona da Praia do Furadouro, um dos mais importantes 

locais do conselho de Ovar a níveis cultural, económico e ambiental. 

 

2.2 CONDIÇÕES MARÍTIMAS  

 A agitação marítima é a grande modeladora do litoral e traduz-se por oscilações na 

superfície livre de água, sendo que, o fenómeno que mais influência é a ação das ondas. 

Para a caracterização da onda devem ser considerados parâmetros como: a altura de onda 

significativa, Hs, o período médio, THs, e a direção média correspondente ao período de pico 

(Coelho e Veloso-Gomes, 2003). Para a obtenção de valores característicos enunciados 

anteriormente, são por norma realizados estudos em loco, processos estes, complexos e morosos, 

que não permitiriam retirar dados a tempo da realização dos ensaios laboratoriais. Assim, a 

informação que foi considerada para a caracterização do caso estudo, engloba várias vertentes 

provenientes, nomeadamente de “A Erosão Costeira, as Tempestades e as Intervenções de Defesa 

Costeira no Litoral do Concelho de Ovar, Portugal” (Coelho et al., 2015). 
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  2.2.1 Altura de onda 

 Os valores de altura de onda significativas variam ao longo do ano, atingido valores mais 

altos nos meses de inverno e mais baixos nos meses de verão. Contudo, analisando os dados 

disponíveis, pode-se concluir que os valores estão entre 1,5m e 2m de altura de onda, sendo que 

em cenário de tempestade os valores estão no intervalo entre 4m e 4,5m e chegando por vezes a 

atingir os 8,5m de altura. Assim perante estes dados foi decidido adotar os 4m como valor 

representativo para a realização dos ensaios laboratoriais.  

  2.2.2 Período de onda 

 Tal como para as alturas de onda significativas, para os períodos de onda há também que 

distinguir entre os registos de verão e de inverno. Sendo que os valores médios se encontram entre 

os 8s e 12s, e em cenário de tempestade chegando aos 13s de período. Assim optamos por um 

período de 12s para os nossos testes. 

  2.2.3 Rumo 

A costa oeste portuguesa está exposta às condições marítimas do oceano Atlântico Norte 

e que originam tempestades que ocorrem no Atlântico Norte e que origina, uma ondulação 

predominantemente de noroeste. Através de dados recolhidos em Leixões, verifica-se que o 

quadrante de noroeste é aquele com predominância de origem de ondulação. Com 88.4% dos 

registos a situarem.se no intervalo de 11.25º a 78.45º. O setor NW representa 42.4% do total de 

registos de rumos. Todas as ondas com proveniência do quadrante de sudoeste representam, 

apenas 3.9% do total de registos. A classe de direção de ondulação de oeste (W) corresponde a 

7.7% dos registos (Coelho et al, (2015)). 

 

2.3 OBRAS DE DEFESA COSTEIRA EXISTENTES 

Grande parte do litoral do concelho de Ovar está artificializado por obras de defesa 

costeira para proteção das frentes urbanas dos eventos energéticos de agitação marítima. 

A Praia do Furadouro não é exceção. Aqui foram realizadas 3 obras aderentes de proteção, 

OA, representadas na figura 2. OA1, construída nos anos 80, com uma extensão de 

aproximadamente 100m, sofrendo obras de manutenção em 2003 e 2009; OA2, edificada 

em 1959, com um comprimento de cerca de 215m, sendo intervencionada nos anos de 

1984, 1987, 1995, 1997 e 2003; OA3, erguida no ano de 1982, contando atualmente com 

uma amplitude de sensivelmente 215m, foi sujeita a intervenções em 1991, 1995, 1997 e 

2003 (Pombo, 2016). 
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Na figura 2 está representado um esquema da obra aderente OA2, que é a obra que serviu 

de base para o caso de estudo, para a realização do projeto. 

  

 

 

 

 

  

 

 

a) Vista Geral b) Pormenor da AO2 

 

Figura 2 – Esquema da obra aderente OA2, (Pombo, 2016). 

Figura 1 - Estruturas adjacentes existentes na Praia do furadouro 

OA1 

OA2 

OA3 

OA2 
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3. METODOLOGIA 

Neste capítulo é descrita a metodologia utilizada para o desenvolvimento do modelo 

assim como dos ensaios laboratoriais.  

 

3.1 ESTUDOS REALIZADOS SOBRE O TEMA 

São vários os estudos realizados sobre o fenómeno de galgamento de estruturas de 

proteção costeira, nomeadamente de quebra-mares. Verifica-se que a maioria dos estudos incidem 

sobretudo na vertente de simulação numérica do fenómeno de galgamento, enquanto uma pequena 

parte se baseia em estudos experimentais. Como exemplo, refere-se que na universidade de Leeds 

um grupo de alunos desenvolvendo um modelo semelhante ao que foi pensado neste projeto, 

embora numa escala menor, que lhes permitiu a contabilização do fenómeno de galgamento em 

diferentes geometrias e condições de ondulação, embora com alguma imprecisão, devido à escala 

diminuta adotada, e aos problemas de escala a ela associados. 

 

3.2 SEMELHANÇA DE FROUDE 

Para a realização dos ensaios laboratoriais foi utilizada a semelhança de Froude no 

dimensionamento do modelo. Este critério, segundo Quintela (2011), é dos critérios de 

semelhança mais utilizado no estudo em modelos reduzidos de estruturas hidráulicas com curtos 

trechos de escoamento com superfície livre, nos quais haja transformações de energia de pressão 

e oposição, em energia cinética (envolvendo, portanto, forças de pressão, de energia e de inércia). 

Este facto, representa um dos critérios mais válidos tendo em conta as condições pretendidas para 

a realização dos ensaios. 

A semelhança de Froude tem como base o número de Froude, Fr, e a premissa de que 

quando predominam forças da gravidade (g); forças de pressão e forças de inércia, dois sistemas 

com fronteiras geometricamente semelhantes são então, dinamicamente semelhantes, desde que 

o número de Froude (Eq. 1), calculado com base em grandezas homólogas, tome igual valor nos 

dois sistemas.  

 

 

 

 

 

 

 
Fr=

V2

g.l
 

Eq.  1 
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Segundo a semelhança de Froude, terá, assim, de se verificar a igualdade apresentada na 

equação Eq. 2. 

 

Através desta igualdade é, então, permitido determinar a escala de velocidades, rV, em 

função da escala geométrica, rl. Sendo igual a aceleração da gravidade nos dois sistemas, tem-se 

 

Enquanto através do mesmo princípio, a escala de tempos, rt, é concebida como: 

 

Se se usar no modelo o mesmo fluido (água), como o volume diminui proporcionalmente 

a λ3, as forças volúmicas também assim diminuem. Assim, as tensões associadas a essas forças 

são diminuídas no modelo à escala geométrica, obtendo a seguinte proporcionalidade da escala 

de forças, rf: 

 

De forma análoga é possível deduzir as restantes escalas, como por exemplo a escala de 

caudais, rQ: 

 

De notar que o efeito de escala condiciona inferiormente a escala geométrica a adotar, 

uma vez que as forças de viscosidade não se reproduzem adequadamente. Por fim, abaixo de certo 

limite, não se pode desprezar, no modelo, o efeito das forças de tensão superficial que em grande 

parte dos fenómenos hidráulicos não se faz sentir no protótipo. 

 

 

 

 

 

 

 V1
2

g.l1
=

V2
2

g.l2
 

Eq.  2 

 rV=rl 
1/2 Eq.  3 

 rt=
rl

rV
=rl

1/2 Eq.  4 

 rf=rl3 Eq.  5 

 rQ=rV.rl
2=rl

5/2 Eq.  6 
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3.3 INTRODUÇÃO CONCETUAL DO MODELO 

Após algumas considerações, tendo particularmente como base as limitações do canal, 

foi adotada uma escala geométrica de 1:40 (escala através da qual foram obtidas as restantes 

relações de grandezas), para a elaboração do modelo.  

A construção da estrutura a modelar foi pensada ser constituída por três partes; o talude, 

constituído pelos mantos interiores e pelo manto resistente; uma segunda parte, de suporte ao 

talude, constituído por blocos de betão; um terceiro elemento, um sistema para recolha e 

quantificação da quantidade de água preveniente do galgamento, constituído por uma parte para 

recolha de água e que permitia a pesagem da água. Este conceito está ilustrado pelo esquema da 

figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Esquema do modelo concetual 
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3.4 CARACTERIZAÇÃO DOS ELEMENTOS DE BASE UTILIZADOS 

  3.4.1 Canal 

 Para a realização dos testes foi utilizado o canal hidráulico do laboratório do 

Departamento de Engenharia Civil da Universidade de Aveiro. Este canal apresenta um 

comprimento de 10 metros e uma secção de 40 cm x 50 cm, com a possibilidade de variação de 

inclinação do canal, como presente na figura 4. 

 

3.4.2 Cubos de betão 

 Os cubos utilizados no manto resistente da estrutura foram dimensionados tendo em conta 

a escala geométrica 1:40 e a massa dos blocos presentes na estrutura real, no Furadouro. Estes 

elementos foram obtidos através da reutilização de provetes de testes de ensaio de materiais, 

utilizados em projetos anteriores. Estes projetos, consistiam numa série de estudos a provetes de 

betão com diferentes rácios dos seus constituintes, pelo que os blocos obtidos através destes 

provestes não apresentaram as mesmas características físicas. Para que fosse possível fazer uma 

caracterização dos blocos, foi feita uma pesagem de 20 blocos selecionados aleatoriamente, e 

realizada uma média dos resultados obtidos. Os valores obtidos através das pesagens estão 

apresentados no quadro 1. 

Quadro 1 - Valores obtidos após pesagem dos cubos 

Máx. Min. Média 
Desv. 

Médio 

Desv. 

Padrão 

(g) (g) (g) (g) (g) 

129,74 116,24 122,61 3,40 4,34 

 

 Os cubos foram feitos com 4 cm de lado, com uma ligeira saliência em cada lado, para 

  

a) Vista para montante b) Vista para jusante 

 
Figura 4 - Canal hidráulico, Departamento de Engenharia Civil da Universidade de Aveiro 
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tentar simular a forma dos elementos reais, o que pode ser visto na figura 5 a). Os valores 

característicos das dimensões dos blocos encontram-se no quadro 2. De notar estes valores foram 

obtidos tendo em consideração o valor médio de massa obtido nos procedimentos anteriores. No 

mesmo quadro encontram-se os valores correspondentes ao protótipo. 

Quadro 2 - Valores característicos dos cubos de betão no modelo 

 l V  Massa  Densidade  
 (cm) (cm3) (g) (g/cm3) 

Modelo 4 64 122,611 1,92 

Protótipo 160 4096000 7847104 1,92 

 

Na figura 5 b), é então possível ver o resultado final dos elementos cúbicos de betão 

utilizados durante os ensaios. 

  

a) Cubos reais, utilizados em construção b) Cubos fabricados para o modelo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5 - Cubos de betão antifer 
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3.4.3 Elementos dos mantos interiores 

 Para a construção do modelo foram utilizados dois tipos de mantos, como demonstrado 

na figura 6. No primeiro manto interior é usado uma areia fina e no segundo manto é usada uma 

brita 8/12.  

 

 

3.4.4 Ondas 

 Para a realização de ondas, foi inicialmente pensado construir um gerador automático, 

mas esta opção levaria algum tempo a construir, devido a todas as particularidades a trabalhar, 

pelo que foi decidido a construção de um mecanismo manual, que seria de mais simples execução. 

O sistema contruído consistiu numa superfície composta por duas placas de acrílico 

ligadas por parafusos, onde foram adicionadas, uma régua de escovas a cada lateral, para diminuir 

possíveis interferências com ondas de refluxo. Este elemento foi ligado posteriormente a um eixo 

de aço que por sua vez foi ligado a outro eixo perpendicular, que fazia a conexão ao canal, e que 

permitiria a rotação da pá, fazendo assim as ondas pretendidas. O esquema do mecanismo pode 

ser visto na figura 7. 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 6 – Mantos interiores do modelo 

Figura 7 - Esquema mecanismo manual de ondas 
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4. CONSTRUÇÃO DO MODELO 

Seguidamente são apresentados os procedimentos realizados para a realização dos ensaios 

laboratoriais. 

No canal foi colocado uma barreira permeável com blocos de betão ligados a uma placa 

acrílica, placa esta isolada com silicone, para que fosse possível a impermeabilização da estrutura. 

 De seguida foi adicionado um geotêxtil ao fundo do canal, figura 8, no local onde foi 

construído o modelo, de forma a proteger o fundo do canal de possíveis riscos ou impactos 

provocados pelos materiais utilizados. 

Tendo estes elementos base já adicionados, passou-se à construção do modelo. Para a 

realização do modelo foram utilizados cubos de betão antifer. Alguns cubos tiveram de ser 

ajustados para que fosse possível fazer a última fiada lateral.  

Para o enchimento da parte interior da estrutura do modelo foram também criadas duas 

camadas interiores, a primeira composta por brita e a segunda camada constituída pelo solo, 

conforme descrito anteriormente. A primeira estrutura construída foi o modelo de um talude 

simples, com o rácio V:H de 2:3. (Figura 9) 

 

 

  

a) Vista lateral  b) Vista superior  

 

 Figura 8 - Preparação da base, com geotêxtil 
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a) Linha orientadora  b) Colocação de blocos  

  

c) Vista lateral, modelo final  d) Vista fontal, modelo final  

 

 Finalizados todos estes processos, começou-se a fazer experiências de forma a conseguir 

otimizar, da melhor forma, o plano de ensaios. 

 

 

  

Figura 9 - Fases de construção do modelo 
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5. ENSAIOS E RESULTADOS 

Como referido anteriormente, para o estudo do galgamento no modelo contruído no 

laboratório, foi criado um plano de testes que teve como objetivo o estudo do impacto de alguns 

parâmetros no galgamento, como o nível da superfície livre da água, o período de onda, a altura 

de onda, assim como o impacto da própria geometria da estrutura no mesmo fenómeno. 

 

5.1 ENSAIO DE REFERÊNCIA 

Para que fosse possível ter um cenário base de comparação para os restantes ensaios, foi 

definido um ensaio de referência. 

Para a definição deste ensaio de referência, definiu-se o nível de superfície livre (10 cm) 

e altura de onda com 10cm e realizaram-se vários testes de forma a conseguir o melhor tempo de 

ensaio e período de onda, para se conseguir ter uma boa repetibilidade de ensaios, as ondas mais 

consistentes e, portanto, com menores diferenças entre valores e resultados mais consistentes. Na 

questão de tempo de ensaio, teve-se inicialmente como hipótese a realização de ensaios de 30 

segundos ou de 60 segundos. Realizaram-se cinco ensaios para cada período de duração de ensaio, 

dos quais se obtiveram os dados presentes nos quadros 3 e 4 e nas figuras 10 e 11, onde estão 

representados os vários registos de ondas ao longo dos ensaios. 

 

Quadro 3 - Resultados de ensaio com duração de 30s 

Caudal (Q) Altura 

Modelo Diferença de valores Modelo Diferença de valores 

(l/s) (%) (cm) (%) 

0,041 34,18 10,5 6,7 

0,072 14,65 11,3 0,4 

0,055 12,95 11 2,3 

0,099 58,17 12,2 8,3 

0,047 25,69 11,3 0,4 

Média 29,1 Média 3,6 
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Quadro 4 - Resultados de ensaio com duração de 60s 

 
 

Caudal (Q) Altura 

Modelo Diferença de valores Modelo Diferença de valores 

(l/s) (%) (cm) (%) 

0,105 24,51 11,8 11,3 

0,082 3,07 11,1 4,7 

0,041 51,54 9,8 7,5 

0,027 68,48 10,5 0,9 

0,168 98,58 9,8 7,5 

Média 49,2 Média 6,4 

Figura 10 - Registo de ondas através do sensor para ensaio de 30s 
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Pelos resultados obtidos, optou-se então, por usar uma duração de ensaio de 30s. Apesar 

das diferenças dos valores de altura de onda serem semelhantes nos dois ensaios, as diferenças 

dos valores de caudal galgado têm uma relação de quase o dobro de um ensaio para o outro. O 

desvio de valores, entre outras causas, deveu-se à existência de erro humano na produção das 

ondas, que com um ensaio mais longo, tenderam a aumentar. Outro fator que poderá ter 

contribuído para a discrepância de valores observada, foi o fenómeno de refluxo registado durante 

os ensaios, que assim criou turbulência nas ondas gerados, alterando a consistência das ondas 

produzidas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11 - Registo de ondas através do sensor para ensaio de 60s 
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5.2 ENSAIOS COM TALUDE SIMPLES 

 
  5.2.1 Nível da Superfície Livre  

A primeira variável em estudo foi o nível da superfície livre onde se realizaram 4 ensaios, 

além do ensaio de referência com o objetivo de avaliar o impacto do nível da superfície livre na 

quantidade de água galgada. Começou-se pelo nível da superfície livre de 8 cm tendo-se realizado 

testes aumentando gradualmente 1cm até chegar aos 12 cm de cota de superfície livre. Os 

resultados destes ensaios estão descritos abaixo, assim como as diferenças de valores entre cada 

registo efetuado, no quadro 5. 

 

Quadro 5 - Resultados dos ensaios com o nível da superfície livre da água 

Modelo Protótipo Diferença de Valores 

h Q h Q 
Altura de 

Onda 
Caudal 

(cm) (l/s) (m) (l/s) (%) (%) 

8,0 0,002 3,20 20,24 4,6 66,7 

9,0 0,020 3,60 202,39 3,9 45,7 

10,0 0,063 4,00 637,52 3,6 29,1 

11,0 0,237 4,40 2398,27 2,7 6,3 

12,0 0,451 4,80 4563,80 3,0 7,1 
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Com os valores do quadro 5 foi possível realizar a figura 12 que relaciona a variação do 

nível da superfície livre com o caudal galgado. 

 
5.2.2 Período de Onda 

A segunda variável em estudo foi o efeito da alteração do período de onda. Nesta ocasião 

foram realizados 2 ensaios além do ensaio de referência. Apenas foram realizados três ensaios, 

uma vez que para maiores frequências (menores períodos) as ondas realizadas se tornavam 

demasiadamente afetados pelo fenómeno de refluxo, após o embate da onda no talude da 

estrutura. Seguidamente apresenta-se o quadro 6, com os valores resultantes dos ensaios 

realizados. 

 

Quadro 6 - Valores ensaios do período de onda 

Modelo Protótipo Diferença de Valores 

T Q T Q 
Altura de 

Onda 
Caudal 

(s) (l/s) (s) (l/s) (%) (%) 

2,0 0,049 12,65 495,85 3,3 2,1 

3,0 0,063 18,97 637,52 3,6 29,1 

4,0 0,160 25,30 1619,09 4,0 3,5 

 

y = 8E-08e1,3309x
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Figura 12 - Relação entre o nível da superfície de água e o caudal galgado. 
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Através destes valores foi possível realizar a figura 13 que relaciona a variação do período 

de onda com caudal galgado. 

 
5.2.3 Altura de Onda 

A última característica a ser estuado foi a altura da onda. Nesta sessão de ensaios foi mais 

uma vez decidido fazer apenas dois ensaios além do ensaio de referência, uma vez que se observou 

várias dificuldades em fazer ondas constantes de grande amplitude, durante os 30 segundos do 

ensaio. Foi decidido fazer apenas um ensaio de uma altura inferior e de outra altura superior à do 

ensaio de referência. O resultado desta sessão de ensaios pode ser consultado no quadro 7, 

apresentado abaixo. 

 

Quadro 7 - Resultados dos ensaios de altura de água 

 

Modelo Protótipo Diferença de valores 

h 

(cm) 

Q 

(l/s) 

h 

(m) 

Q 

(l/s) 

Altura de 

Onda  

(%) 

Caudal 

(%) 

8,0 0,010 3,20 101,19 1,5 38,8 

10,0 0,063 4,00 637,52 3,6 29,1 

12,0 0,374 4,80 3784,61 6,5 12,2 
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Figura 13 - Relação entre a variação do período de onda e o caudal galgado 
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Com os dados tabelados foi possível realizar a figura 14 que correlaciona a variação da 

altura com o caudal resultante. 

 

5.3 MUDANÇA DA GEOMETRIA DO TALUDE 

Numa segunda fase de ensaios, foi realizado uma adaptação ao talude existente 

acrescentando um patamar intermédio, tendo como objetivo a redução de caudal galgado. A figura 

15 mostra um esquema da construção pretendida e a figura 16 demostra a construção no modelo. 

 

Figura 15 - Esquema Alteração da Geometria 
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Figura 14 - Relação entre altura de onda e caudal galgado. 
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Figura 16 – Vista Lateral do Modelo com Patamar 

  

Após a construção do patamar, foram realizados os mesmos ensaios, variando a altura da 

superfície livre da água, a altura de onda e o período de onda. Devido a construção do patamar, 

foi necessário alterar o local inicial do sensor de ultrassons, o que interferiu com a captação de 

dados das ondas. Com isto era necessário alterar o corpo do sensor para o colocar num ponto de 

captação ótima, mas por falta de tempo, não foi possível tal e assim foi optado por realizar os 

ensaios sem o registo de ondas. O que levou a obter ensaios sem calculo da diferença de valores 

de altura de onda e resultados com alguma imprecisão. 

 
  5.3.1 Nível da Superfície de Livre da Água 

Quadro 8 - Resultados ensaios nível da superfície livre 

Modelo Protótipo Diferença de Valores 

h Q h Q 
(%) 

(cm) (l/s) (m) (l/s) 

8,0 0,000 3,20 0,000 0,00 

9,0 0,002 3,60 20,24 22,22 

10,0 0,019 4,00 192,27 22,43 

11,0 0,111 4,40 1123,24 0,40 

12,0 0,170 4,80 1720,28 8,27 
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Com os valores do quadro 8 foi possível realizar a figura 17 que relaciona a variação do 

nível da superfície livre com o caudal resultante do galgamento. 

 

 

 

 
  

5.3.2 Período de Onda  

Quadro 9 - Valores ensaios do período de onda 

Modelo Protótipo Diferença de Valores 

T Q T Q 
(%) 

(s) (l/s) (s) (l/s) 

2,0 0,013 12,65 131,55 11,36 

3,0 0,019 18,97 192,27 22,43 

4,0 0,062 25,30 627,40 6,49 

 

Figura 17 - Relação entre o nível da superfície de água e o caudal galgado 
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Através destes valores foi possível realizar a figura 18 que relaciona a variação do período 

de onda com o galgado causado.   

 

 

 

  5.3.3 Altura de Onda 

  Quadro 10 - Resultados dos ensaios de altura de água 

Modelo Protótipo Diferença de Valores 

h Q h Q 
(%) 

(cm) (l/s) (m) (l/s) 

8,0 0,015 3,20 151,79 11,30 

10,0 0,019 4,00 192,27 22,43 

12,0 0,180 4,80 1821,47 18,03 

 

Figura 18 - Relação entre a variação do período e o caudal galgado. 
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Com os dados tabelados foi possível realizar a figura 19 que correlaciona a variação da 

altura com o caudal resultante. 

   

Figura 19 - Relação entre altura de onda e caudal galgado. 
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6. ANÁLISE DE RESULTADOS 

Na primeira parte dos testes realizados com o modelo de talude simples com V/H 2:3, foi 

possível observar que o aumento das três variáveis gerou um comportamento exponencial do 

caudal galgado. 

A variável que isoladamente teve maior impacto no caudal galgado foi o nível da 

superfície livre, como se pode observar o aumento de 1cm no nível de água, que traduz na 

realidade em 40cm, tem uma subida na quantidade de água galgada exponencial, onde no 

nível com cota mais alto estudado (12cm) chega a condições muito acima do muito perigoso 

das várias situações presentes na figura 20. A segunda variável que mais afetou a quantidade 

de galgamento foi a altura de onda, em que entre a altura de onda menor (8cm) e a maior 

altura de onda (12 cm) houve um aumento de cerca de 97,4% no caudal galgado. 

Por fim, no período de onda é possível prever um comportamento exponencial nos 

resultados obtidos. Estes resultados traduzem condições de tempestade extrema, onde as 

ondas geradas têm períodos mais longos e atingem velocidades maiores até embaterem na 

estrutura aderente. 

Na segunda parte dos ensaios, onde se testou uma nova geometria da estrutura de 

proteção, acrescentando um patamar intermédio, e comparando com a situação inicial (um 

talude simples com V/H de 2:3), foi possível fazer as análises de eficácia após a adição do 

patamar intermédio, presentes nos quadros 11 a 13. 

 

Quadro 11 - Eficácia do patamar perante a variação do nível de superfície livre 

h 
Q 

Eficácia patamar 
(l/s) 

(cm) s/ patamar c/ patamar (%) 

8 0,002 0,000 100,00 

9 0,020 0,002 90,00 

10 0,063 0,019 69,84 

11 0,237 0,111 53,16 

12 0,451 0,170 62,31 
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Quadro 12 - Eficácia do patamar perante o período de onda 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 13 - Eficácia do patamar perante a variação da altura de onda 

h 
Q 

Eficácia patamar 
(l/s) 

(cm) s/ patamar c/ patamar (%) 

8 0,010 0,015 -50,00 

10 0,063 0,019 69,84 

12 0,374 0,180 51,87 
 

Baseado nos resultados destas análises, foi possível observar que a construção de um 

patamar intermédio diminui o galgamento em pelo menos 50%, à exceção da onda de 8 cm, 

em que o patamar teve um rendimento negativo. Este comportamento pode dever-se a erros 

de execução no decorrer dos ensaios, uma vez que num valor tão baixo qualquer erro na 

execução tem um grande impacto nos resultados finais.  

Por fim, foi realizada uma análise baseada na figura 20, que traduz a relação de caudal 

galgado e segurança de tráfego e estrutural (por Pombo, 2016) com esta análise foi possível 

observar que em termos de segurança de tráfego, em todos os casos ensaiados haverá muito 

perigo para pedestres e os veículos circularão inseguros a qualquer velocidade. Relativamente 

à segurança estrutural, no talude simples com uma relação V/H de 2:3, o único caso menos 

gravoso foi o de nível de superfície livre de 8 cm, em que não terá qualquer dano em obras 

de defesa frontais, todas as restantes situações terão danos. No caso de altura de onda de 8 cm 

terá danos em zonas de circulação não pavimentadas, todas as restantes terão danos mesmo 

em zonas de circulação pavimentadas.  

Com a introdução do patamar intermédio houve consideráveis melhorias, como já 

referido, na questão de segurança estrutural. Apenas no nível de superfície livre superior a 10 

cm e período de onda de 4 segundos é previsível que haja danos mesmo em zona de circulação 

pavimentadas, sendo que no nível se superfície livre inferiores a 10 cm não haverá danos nas 

T 
Q 

Eficácia patamar 
(l/s) 

(s) s/ patamar c/ patamar (%) 

2 0,049 0,013 73,47 

3 0,063 0,019 69,84 

4 0,160 0,062 61,25 
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obras de defesa frontais. No capítulo da segurança do tráfego, novamente a circulação de 

pedestres será muito perigosa, e veículos irão circular inseguros a qualquer velocidade. 

 

  

Figura 20 – Relação de caudal galgado e segurança de tráfego e estrutural (Pombo, 2016) 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  7.1 CONCLUSÕES 

Dentro das condições e de contratempos existentes ao longo da execução dos testes, foi 

possível obter resultados concretos e plausíveis, conseguindo-se comparar resultados com ensaios 

existentes e estimar algumas previsões do que poderá surgir no futuro caso não existam 

intervenções nas obras aderentes existentes. Como por exemplo, vários estudos apontam para uma 

subida do nível de superfície livre do mar de 80cm no ano 2100, que equivale ao nível de 12cm 

no modelo. E é possível observar o aumento exponencial da quantidade de água galgada se a obra 

mantiver as mesmas características.  

Nos ensaios, foi conseguido respeitar as várias semelhanças de Froude, tanto na 

construção do modelo, como no registo de ondas e no controlo dos tempos. Na geração de ondas, 

apesar de serem produzidas manualmente, foram conseguidas obter ondas consistentes dentro dos 

aspetos a avaliar graças ao uso do sensor na medição das mesmas e de um metrónomo para o 

controlo do período de onda. 

Traduzindo os resultados obtidos para a realidade, foi possível verificar que os o impacto 

provocado pela subida no nível médio da água do mar terá inevitavelmente grandes impactos na 

costa e em todas as estruturas nela instaladas. No caso mais extremo testado, como já referido em 

cima, com o aumento de 0,02 m de nível de superfície livre, que na realidade traduz-se para cerca 

de 0,80m, presenciou-se um caudal galgado real de aproximadamente 4563,80 l/s. 

No que à defesa costeira toca, a construção de um patamar intermédio revelou-se uma 

boa solução em termos de eficácia, tendo eficiência superiores a 50% nas três variáveis. O que 

pode representar uma solução, principalmente nas questões de subida do nível médio do mar e 

nas situações de tempestade (ondas com alturas maiores). De notar que esta conclusão apenas tem 

por base questões de eficiência relativa ao galgamento, não tendo a análise de questões 

económicas, ambientais, entre outras. 
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  7.2 DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 

 Durante a execução dos vários ensaios ocorreram alguns problemas e situações onde se 

poderia ter abordado o processo de execução do ensaio de forma diferente. Destas situações, 

poderíamos melhor alguns aspetos que, por vezes, dificultaram a execução dos ensaios, tais como 

um sistema automático de geração de ondas, que executasse uma impulsão horizontal movendo a 

massa de água toda ao mesmo tempo, ao invés do movimento de pêndulo usado, que por vezes 

criava zonas de vale na zona do “remo” dificultando a produção de uma onda consistente. Ainda 

sobre a parte da criação de ondas, ao longo dos ensaios apercebeu-se que optar por um modelo de 

maiores dimensões, facilitaria o uso dum maior nível de superfície de água, esse aumento de nível 

da superfície livre ajudaria na geração de ondas mais consistentes. Outro aspeto a melhor seria 

escolher a zona de instalação do sensor de ultrassons, optando por uma zona mais próxima ao 

sistema de ondas, pois existem várias variáveis, como refluxos, que originam uma captação de 

dados com anomalias, destorcendo a onda e assim dificultando a análise da mesma.  

Por fim, uma questão também poderá ser aperfeiçoada com vista a facilitar o processo de 

recolha de água galgada e reduzir erros existentes na sua medição, seria alterar o sistema de 

captura de água. Para tal, poderá optar-se por uma solução mais direta de captura com a remoção 

do recipiente de captura mais facilitada e do processo de transporte até ao sistema de medição 

(neste caso, uma balança).  
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