
Resumo 

A caracterização da agitação efectuada nas imediações dos quebramares submersos constitui a 

abordagem convencional do estudo da dissipação, fornecendo, sob a forma de coeficientes de 

reflexão, de transmissão e de dissipação, informações sintéticas e de utilização simples para o 

dimensionamento corrente de quebramares submersos. Contudo, esta análise não fornece 

informações nem sobre o comportamento do escoamento, nem sobre o campo de velocidades, não 

traduzindo, pelo menos directamente, qualquer relação entre as causas de ocorrência dessa 

dissipação e a quantificação das mesmas.  

Existem vários estudos teóricos e experimentais que verificaram a eficiência dos quebramares 

submersos na redução da capacidade energética da agitação, através apenas da análise das 

características da agitação nas imediações dessas estruturas, o que permite concluir quanto à 

eficácia na variação das alturas de onda.  

Esta verificação pode ser também efectuada, para além da análise das oscilações, através do campo 

de velocidades existente nas imediações dessa mesma estrutura, atendendo à relação que existe 

entre estas grandezas e a energia da onda.  

Assim, recorrendo aos registos da superfície livre, obtidos através da utilização de sondas de nível e 

aos perfis de velocidade, obtidos através da Anemometria Laser-Doppler, para casos particulares de 

quebramares submersos, é possível avaliar a variação energética da agitação, devida à acção dos 

quebramares submersos. As medições de velocidades efectuadas permitiram desenvolver uma 

metodologia de avaliação da energia reflectida e transmitida, devido à influência dos quebramares 

submersos, através de coeficientes apropriados e cujo cálculo se baseia no conceito de energia total 

da onda.  

Por este motivo o fenómeno da reflexão e da transmissão, constituíram o objectivo de análise de um 

conjunto importante de testes que foram realizados no Laboratório de Hidráulica da Faculdade de 

Engenharia da Universidade do Porto e que permitiram avaliar o grau de dissipação das estruturas 

utilizadas e aferir a validade qualitativa e quantitativa do procedimento de análise adoptado.  

Os estudos experimentais foram realizados simulando condições de maré e de agitação 

características da Costa Oeste Portuguesa. Dada a complexidade dos fenómenos hidrodinâmicos 

envolvendo um quebramar submerso, foram consideradas estruturas de características simplificadas, 

isto é, quebramares submersos com taludes hidraulicamente lisos, embora tenham sido efectuados 

alguns testes com taludes hidraulicamente rugosos, de forma a efectuar análises comparativas.  

As dimensões dos modelos utilizados tiveram em atenção não só as limitações físicas e de escala do 

tanque de ondas, bem como, em alguns casos, possíveis aplicações práticas futuras. A agitação 

utilizada foi do tipo irregular, na análise das oscilações e do tipo regular na análise dos campos de 

velocidades. Esta escolha deveu-se às características do software de análise, para o primeiro caso e 



às características do processo de análise no segundo, embora neste último tenha sido efectuada uma 

extensão para a agitação irregular.  

Os resultados obtidos foram relacionados com parâmetros adimensionais envolvendo as 

características da agitação ao largo, que, sem a interferência de fenómenos particulares, originaria a 

agitação local, o que facilitará uma maior generalidade na aplicação prática desses resultados, 

embora dentro de um intervalo de valores razoáveis, passíveis de execução em protótipo. A 

metodologia proposta parece ser adequada à análise da dissipação da energia em quebramares 

submersos, face aos bons resultados obtidos.  

Abstract 

The wave field analysis near submerged breakwaters is the conventional approach of the dissipation 

study, giving, through reflection, transmission and dissipation coefficients, little information and of 

simple use, for the submerged breakwaters design.  

However, this analysis does not supply enough information neither about the flow behaviour, neither 

over the velocity field. So, it does not traduce also, at least directly, any relationship between the 

dissipation causes and its quantification.  

There are several theoretical and experimental studies that have shown the submerged breakwater 

efficiency on the wave energy reduction. Those studies have only analysed the wave characteristics 

near the structure, what have permitted to know its efficiency through the measured wave height 

values.  

These conclusions could also be made, beside the wave flow analysis, through the measurement of 

the wave velocity flow field, near the structure, due to the relationship that exists between the flow 

velocity and the wave energy.  

So, through the water surface elevation measurements given by the wave probes and through the 

velocity flow field measurements given by the Laser-Doppler Anemometry, for some submerged 

breakwater models, it's possible to evaluate the wave energy changing due to the presence of those 

structures.  

The measured velocities have permitted the development of a new evaluation methodology of the 

energy reflected and transmitted by the submerged breakwater, through related coefficients, which 

evaluation is based on a full energy concept.  

That's why the reflection and transmission phenomena, have been intensively analysed during the all 

set of tests, realised on the Hydraulics Laboratory of the Faculty of Engineering of the University of 

Porto, allowing the dissipation level evaluation of the used submerged breakwater models and 

validating the adopted process of analysis.  



The experimental tests were realised simulating characteristic Portuguese west coast wave and tide 

conditions. Due to the complexity of the hydrodynamic phenomena related with the behaviour of a 

submerged breakwater, were only considered simplified smooth and rough structures.  

The model dimensions were conditioned not only by the scale restriction of the wave tank, but also in 

certain cases by possible future applications. The used wave field was of the random type for the 

wave field analysis and of the regular type for the velocity field analysis. This selection was related 

with the analysis software, in the first case and with the characteristics of the analysis process in the 

second one.  

The obtained results were related to no-dimensional parameters, based on the wave characteristics in 

deep waters, for a better practical use of the results, but within a reasonable values range, possible to 

apply in a prototype.  

The proposed methodology, due to the good results obtained, seems to be feasible for the evaluation 

of the energy dissipation analysis of the wave field near submerged breakwaters.  


