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Os temporais deste inverno
foram notícia
• Sobre assunto falou-se muito
• Disseram-se portanto muitas coisas acertadas
• Mas, como é usual, disseram-se também vários
disparates
• Vou procurar referir e corrigir aqui alguns dos
erros mais repetidos e que mais me têm
chamado a atenção
• Cito baseando-me apenas na memória

ERRO: A destruição provocada
pela fúria das marés…
• Foi uma frase repetida inúmeras vezes
• Ora as marés, aqui na nossa zona, são fenómenos bastante
pacíficos que se repetem ordeiramente num ciclo de duas vezes em
cada dia lunar (24h 50m), atrasando-se, portanto, cerca de 50
minutos de dia para dia.
• As marés têm maior amplitude nos dias próximos da lua nova e da
lua cheia, visto que os efeitos da Lua e do Sol ficam em fase.
Designam-se por marés vivas

• Não há qualquer relação entre as marés vivas e a ocorrência de
temporais
• Mas, as marés cheias, em especial as de grande altura, fazem com
que as ondas venham rebentar no litoral num nível elevado, o que
potencia o efeito destrutivo das ondas, em especial quando há
temporais

Os efeitos dos Temporais na
costa
•
•
•
•

•

Não é nada fácil relacionar as características de um temporal de mar com
os seus efeitos no litoral
Os efeitos dependem muito da altura da maré (maré astronómica e “storm
surge”) nas horas de maior intensidade do temporal
Dependem também MUITO da acção de temporais anteriores nas praias e
em obras de protecção
Um temporal comum cujo pico ocorra em preia-mar, se tiver sido precedido
de um grande temporal que tenha provocado grande erosão nas praias,
pode provocar muitos estragos. Pode mesmo provocar muito mais estragos
do que o grande temporal anterior, se este tiver tido os seus períodos mais
intensos quando as marés estavam baixas
Os estragos dependem também muito do grau e do tipo de ocupação do
litoral. Em litorais desertos os estragos não são importantes nem são
notícia; em zonas densamente urbanizadas poderão ser muito elevados e
são muito badalados

ERRO: Toda aquela massa de
água a avançar…
•
•
•
•
•

•

Esta concepção é um erro grosseiro mas é muito comum
Uma onda não é uma massa de água a avançar. O que se vê avançar é a
forma da onda; a forma da superfície da água; a variação na elevação do
nível do mar
A água quase não avança. Descreve trajectórias aproximadamente
circulares quando em água profunda ( d > L/2) e aproximadamente elípticas
quando em água intermédia ou baixa (d < L/25)
A velocidade a que se vê a onda avançar é a velocidade de fase C
Em água profunda a velocidade de fase é directamente proporcional ao
período da onda. A velocidade de grupo (velocidade a que a energia da
onda se propaga) é Cg=C/2
A velocidade de fase de uma onda de 10s de período é de 16 m/s; para
uma onda de 20s temos 31 m/s
Em água baixa a velocidade de fase e a velocidade de grupo são iguais
C=Cg=(gd)1/2
Com 10 m de profundidade as velocidade de fase e de grupo são de 10m/s

Velocidade das partículas de água
•
•
•

•
•
•

Em água profunda as partículas de água descrevem orbitas muito
aproximadamente circulares
À superfície o diâmetro da órbita é igual à altura da onda H.
A velocidade das partícula de água u à superfície é simplesmente o
perímetro desta órbita circular dividido pelo período T
u = πH/T
Numa onda de 2 m de altura com 10 s de período temos u=0,6 m/s
O raio das órbitas e a velocidade das partículas decresce
exponencialmente com a profundidade, sendo muito aproximadamente
zero para profundidades superiores a L/2
Quando a declividade H/L das ondas é significativa a aproximação da
realidade pela teoria linear (ondas sinusoidais) deixa de ser adequada
As equações das teorias de ordem superior a um (e.g. onda de Stokes)
explicam a existência de ondas assimétricas em relação ao nível médio,
com as cristas mais altas e cavas menos baixas; as órbitas das partículas
são abertas, com velocidades nas cristas superiores ás velocidades nas
cavas e, portanto, com algum transporte de massa de água

Ondas sinusoidais em água profunda
As partículas de água descrevem orbitas circulares com raio e
velocidade que diminuem exponencialmente com a profundidade.
Aproximadamente 0 quando a profundidade > L/2
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Energia e Potência das Ondas
• A energia das ondas tem as duas componentes da
energia mecânica:
- Energia potencial Ep associada às variações de nível
da massa de água
- Energia cinética Ec associada à velocidade das
partículas de água
Nas ondas regulares calcula-se a energia média
integrando estas duas componentes num comprimento
de onda L e dividindo por L (densidade superficial de
energia média – Joule/m2)
A energia das ondas propaga-se à velocidade de grupo Cg;
o fluxo de energia (densidade linear de potência –
Watt/m) é o produto da densidade de energia pela
velocidade de grupo

Energia e potência das ondas
sinusoidais
A energia é proporcional ao quadrado da
altura
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Empolamento
• Quando as ondas caminham do largo, de águas profundas, para
águas mais baixas a sua velocidade de propagação diminui; há
convergência de energia que implica um aumento da altura das
ondas. Este processo designa-se por empolamento.
• As ondas de maior período sofrem maior empolamento do que as
de menor período, visto que têm maior velocidade em águas
profundas e que a velocidade em águas baixas não depende do
período
• Portanto, com igual altura ao largo em água profunda, as ondas de
longo período chegam junto à costa, em águas baixas, com maior
altura
• A energia é apenas função do quadrado da altura , não depende do
período

ERRO: Ao aproximar-se da costa as ondas
diminuem a velocidade devido ao atrito no
fundo…
•

De facto, em menores profundidades as ondas avançam mais devagar

•

No entanto, esse é um resultado que se obtém a partir de equações que
são deduzidas sem considerar o atrito (nem viscoso nem turbulento)

•

O atrito no fundo é um sumidouro de energia. Entra na equação de balanço
de energia das ondas como um termo negativo da função fonte.
O atrito no fundo dissipa energia. Não é responsável pela diminuição da
velocidade de propagação e muito menos pelo empolamento das ondas

•

Rebentação
•
•

•
•
•

Quando a velocidade das partículas de água nas cristas excede a
velocidade de fase, isto é, quando a água ultrapassa a forma da onda, esta
“rebenta”.
ERRO: Não é correcto dizer que “há rebentação quando a velocidade das
partículas de água nas cristas é maior do que nas cavas”; isto acontece em
todas as ondas de declividade H/L significativa, mesmo em água profunda,
quando ainda estão muito longe de rebentar
Em água profunda existe uma declividade H/L máxima de 1/7
As ondas de grande período tendem a rebentar mais tarde do que as ondas
de período mais pequeno
Ao caminharem para águas baixas as ondas rebentam sempre quando
atingem uma profundidade igual a 1,3 x a altura
- por exemplo, uma onda de 10 m de altura rebenta ao atingir a batimétrica
dos 13 m

Ondas Irregulares
• Até agora falámos de ondas periódicas,
regulares, mas...

Na realidade, as ondas geradas pelo vento são
mais assim...

... do que assim

... mais assim

Hmax= 12m
Hs=8m

... do que assim
H=8m

Ondas irregulares
•

•
•
•

•

Na realidade as ondas do mar (ondas geradas pelo vento) são muito
irregulares e não podem ser adequadamente descritas por qualquer
modelo determinista
Podem, no entanto, ser modeladas como um processo estocástico
As ondas do mar podem ser modeladas como um processo estocástico
quasi-estacionário, quasi-gaussiano e quasi-linear
Quer isto dizer que o modelo é gaussiano e linear mas:
- Inclui interacções não lineares fracas (as interacções não lineares
ressonantes de Hasselmann são essenciais na equação de balanço de
energia);
- Sabe-se que as ondas se desviam da gaussianidade, e.g. têm assimetria
entre as cristas e as cavas. As cristas são mais altas do que as cavas são
baixas; qualquer pessoa com alguma experiência pode identificar o lado de
cima num registo de ondas reais
A quase estacionariedade significa que as variações das características
aleatórias do processo são desprezáveis nas escalas dos comprimentos de
onda L e dos períodos T das sinusóides componentes

Ondas irregulares (cont.)
• Um modelo adequado é o de soma de sinusóides em fase aleatória
- O estado do mar é modelado como resultando da sobreposição de
uma infinidade contínua (integral) de componentes sinusoidais de
amplitude infinitesimal, com direcções e frequências (1/T) diferentes
- As ondas componentes são ondas sinusoidais que seguem as
equações que podem ser deduzidas na teoria linear

Ondas irregulares (cont.)
Segundo este modelo de soma de sinusóides
•

•

•

A elevação da superfície do mar η(x,t) segue uma distribuição de Gauss.
Na realidade, verifica-se que a assimetria entre cristas e cavas é bem
patente
As alturas das ondas seguem uma distribuição de Rayleigh
Na realidade verifica-se, analisando muitos milhares de registos de
ondógrafos, que as alturas das ondas seguem esta distribuição com
excelente aproximação
Sendo o processo de média nula (nível médio do mar) a variância de η(x,t) é
o parâmetro mais relevante do modelo. Determina a variabilidade de η(x,t) e
também a distribuição das alturas das ondas.


2 
Var   x , t     x , t   m0
•

Momento de ordem
zero do espectro de
variância

Fisicamente é muito fácil de ver que a variância de η(x,t) é proporcional à
energia das ondas


E  g   x , t   gm0
2

Variância ≈ energia

Erro: Confusão entre Altura
máxima Altura significativa
• No mar real (ondas irregulares) cada onda tem a sua altura, o seu
período e comprimento de onda. Usam-se, em geral, alguns valores
médios, considerando ondas de zero ascendente. Isto é, uma onda
é limitada por dois cruzamentos sucessivos do nível médio em
sentido ascendente
Geram-se enormes confusões quando se fala de altura das ondas sem
especificar qual a altura a que nos referimos
Num intervalo de 3h ou 6h a altura máxima é cerca de duas vezes
a altura significativa

Num temporal há um valor máximo da altura máxima e um valor
máximo da altura significativa que podem ou não coincidir no tempo
A altura de ondas mais provável (moda) é metade da altura
significativa.

Altura significativa
•
•
•
•

Hs – Altura significativa sem especificar o método de cálculo
H1/3 – Altura significativa calculada como a média do terço mais alto das
ondas
Hm0 – Altura significativa calculada com 4,00 m0
Hv – Altura das ondas estimada visualmente

Hs≈ H1/3≈ Hm0≈ Hv
Não há nenhum significado particularmente importante na altura
significativa, em especial em H1/3, excepto ser próxima da altura estimada
visualmente

Deve escolher-se Hm0
- Está relacionada directamente com a variância do nível do mar η; m0 = var[η]
- Está relacionada directamente com a energia das ondas E=ρ g m0

Períodos

Não tem o significado
que muitas vezes lhe é
atribuído

• Existem também várias definições para o período:
• Período médio de zeros Tz ou Tm02 (intervalo médio
entre zeros ascendentes)
• Período significativo Ts (período médio das ondas
usadas no cálculo da altura significativa)
• Período de pico Tp (inverso da frequência de pico do
espectro; máximo da densidade espectral ≠ máxima
energia)
• Período médio ou período de energia Tm, Te , Tm-1
(inverso da frequência média do espectro; é o período
que deve ser usado para calcular o fluxo de energia das
ondas – densidade linear de potência)

Função de transferência do ondógrafo
Datawell Waverider
25s
Atenuação
importante da
amplitude das
componentes de
baixa frequência.
Atenuação de 8%
no período de 20 s
que é o período de
pico típico dos
grandes temporais
na nossa costa
Oeste.

20s

10s

1,3
s

Significado das medições
• Método de análise do registo
• Assinatura do ondógrafo
Só com a análise espectral e correcção pela função de transferência é
possível determinar a variância corrigida e estimar correctamente
como

Hs

4,00 m0

Quando há componentes de grande período, como é o caso dos
temporais na nossa costa as grandes ondas do registo tendem a
ser subestimadas.
Os ondógrafos amarrados ao fundo, ainda que com um cabo elástico
de borracha, tendem a decapitar as cristas mais altas

Temporais de Dezembro de 2013
a Março de 2014
• Caracterização
• Qualidade das previsões
• Excepcionalidade?
Períodos de retorno
Número de episódios de temporal

Sines Fevereiro de 2014
Máxima Hmax = 17,3 m
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Dados do Instituto Hidrográfico

Máximas alturas máximas e
máximas alturas significativas
Máximos de Hmax e de Hs em Leixões e em Sines (m)
Dezembro 2013
Leixões
Sines

Dia e hora de ocorrência
Janeiro 2014
Fevereiro 2014

Março 2014

Hmax
12,7

Hs
7,3
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Hs
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15,3

Hs
9,2
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Hs
9,5

21 23:10

21 23:10

28 02:40
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2 02:20
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3 13:10
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25 17:50

25 06:40

6 21:00

6 21:20

10 00:40

10 00:50

3 06:40

2 18:50

Leixões - Hs e Hmax Set 1999 a Mar 2014

Sines - Hs e Hmax Set 1999 a Mar 2014

Períodos de retorno da altura máxima e
da altura significativa – Leixões e Sines
Em T anos
P= 63%

Periodo de retorno T é o inverso da probabilidade de
excedência. Não indica uma periodicidade

Altura máxima (m) e altura significativa (m) correspondentes
a diversos períodos de retorno (ano) -Leixões e Sines
(gráficos de 1999 a 2014)
Período de
retorno
5
10
25
50
100

Leixões
Hmax
15,2
15,9
16,9
17,6
18,3

Hmax = 15,5 m
Mar 2014
Hs = 9,5 m
Mar 2014

Sines
Hs
8,4
8,9
9,4
9,8
10,2

Hmax = 17,3 m
Fev 2014

Hmax
14,4
15,9
17,9
19,3
20,7

Hs
8,0
8,9
9,9
10,7
11,5

Hs = 9,5 m
Mar 2014

Quantos temporais?
• Definição de temporal?
É difícil. Não é imediata nem consensual
- Definido por Hs ou por Hmax?
- Como contar os temporais? Quando
termina um temporal e começa outro?
- A definição deve ser igual para qualquer
lugar ou dependente do clima de ondas?

Leixões - Hs e Hmax Set 1999 a Mar 2014

Sines - Hs e Hmax Set 1999 a Mar 2014

Modelo MAR3G forçado com ventos do HadCM3 - Hadley Centre
Razão entre a altura significativa das ondas com probabilidade de
excedência de 5% em Dez, Jan, Fev, no futuro (2070-90) e no período de
referência (1961-90) – SIAM II 2006

Modelo para Portugal
Continental
Previsão a 24 horas da
altura significativa e
da direcção média
para as 12 UTC de
06:01:2014
Leixões atingiu um máximo de
Hs = 9,0 m às 14:50
Em Sines o máximo foi de
Hs = 9,5m às 21:20

Modelo WAM do ECMWF

Modelo WAM do ECMWF

Modelo WAM do ECMWF

Isolinhas
junto a terra

Modelo WAM do ECMWF
Em Sines Hs = 8,5 m
às 00:50

Conclusões
• Temporais de mar a que correspondem períodos de
retorno de cerca de 25 anos
• O número de episódios de grande temporal nestes 4
meses parece ter sido excepcional; em Leixões o maior
desde 1999
• Há motivos para pensar que no futuro será ainda pior
• Pelo que pude verificar, as previsões dos modelos do
estado do mar nestes períodos de temporal foram muito
boas.
• Continuo a recomendar que deveria ser feita uma
avaliação contínua, quantitativa e objectiva da qualidade
de todas as previsões.

Muito obrigado!

