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RESUMO 

 

A importância da caracterização das condições da agitação marítima tem aumentado nas últimas 
décadas, em estudos de engenharia costeira e portuária, devido ao acréscimo de segurança que é 
necessário garantir para evitar alguns dos acidentes ocorridos, bem como devido à necessidade de 
dimensionar estruturas cada vez mais expostas. O planeamento das várias actividades que se 
desenvolvem junto à costa estão muitas vezes associadas a um conhecimento das condições da 
agitação marítima. Dos diferentes sectores que beneficiam deste conhecimento, destacam-se os 
relacionados com a segurança no mar, o sector das pescas, obras portuárias, turismo, investigação, etc. 

O conhecimento dos dados sobre a agitação marítima num dado local e a sua variação no tempo, 
revela-se por isso de enorme importância para a realização de vários estudos, como por exemplo: 
Estudos sobre as características da agitação marítima; Estudos de propagação da agitação marítima 
desde o largo até à costa; Estudos de dinâmica sedimentar e evolução morfológica de zonas costeiras; 
Projecto e concepção de estruturas marítimas costeiras; Projecto e concepção de navios; Estudo das 
condições de operação de navios ou desembarque na costa; Estudos de impacto ambiental; Estudos de 
aproveitamento da energia das ondas. 

Com este trabalho pretende-se aprofundar alguns conhecimentos relativos à evolução das 
características marítimas na costa Oeste portuguesa, através de uma análise estatística da distribuição 
dos dados adquiridos ao longo do período de 1993 a 2006. 

Este trabalho está estruturado do seguinte modo: numa primeira fase são apresentados alguns 
conceitos referentes às características da agitação marítima e ao seu modo de aquisição; segue-se uma 
análise temporal de cada uma dessas características (altura de onda significativa, período de pico e 
direcção média das ondas associada ao período de pico) para as condições médias globais, sazonais e 
condição de temporal; no final são apresentadas uma série de conclusões sobre a evolução temporal 
das características da agitação marítima na costa Oeste portuguesa, com base nas várias análises 
efectuadas. 
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ABSTRACT 

 

The importance of the sea stake characteristics has increased in recent decades, namely in port and 
coastal engineering studies, due to the increased security needed to avoid some accidents, and because 
of the need to design structures increasingly exposed. The planning of various activities developed 
along the coast is often associated with the knowledge of sea conditions. Among the sectors that 
benefit from this knowledge, are those related to safety at sea, fishing industry, port works, tourism, 
research, etc. 

The knowledge of data at a given place related with sea characteristics and its variation in time, is 
therefore of great importance to the achievement of several studies, for example: studies of sea wave 
propagation, studies of statistical sea characteristics, studies of sediment dynamics and morphological 
evolution of coastal areas, design of coastal structures; project and design of vessels; study of the 
conditions of operation of ships, environmental impact assessments; wave energy studies. 

This work aims to increase the knowledge of the evolution of sea features in the Portuguese west 
coast, through a statistical analysis of the distribution of data acquired during the period of 1993 to 
2006.  

This work is structured as follows: initially some concepts are presented concerning the characteristics 
of the sea and its mode of acquisition, followed by a temporal analysis of each of its characteristics 
(significant wave height, period and peak direction) for the average global conditions, seasonal and 
maximum conditions. At the end a series of conclusions about the time evolution characteristics of sea 
conditions in the western Portuguese coast, based on several tests performed, are given. 
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1 
INTRODUÇÃO 

 

 

A importância da caracterização das condições da agitação marítima tem aumentado nas últimas 
décadas, em estudos de engenharia costeira e portuária, devido ao acréscimo de segurança que é 
necessário garantir para evitar alguns dos acidentes ocorridos, bem como devido à necessidade de 
dimensionar estruturas cada vez mais expostas. O planeamento das várias actividades que se 
desenvolvem junto à costa estão muitas vezes associadas a um conhecimento das condições da 
agitação marítima. Dos diferentes sectores que beneficiam deste conhecimento, destacam-se os 
relacionados com a segurança no mar, o sector das pescas, obras portuárias, turismo, investigação, etc. 

O conhecimento dos dados sobre a agitação marítima num dado local e a sua variação no tempo, 
revela-se por isso de enorme importância para a realização de vários estudos, como por exemplo: 

• Estudos sobre as características da agitação marítima; 

• Estudos de propagação da agitação marítima desde o largo até à costa; 

• Estudos de dinâmica sedimentar e evolução morfológica de zonas costeiras; 

• Projecto e concepção de estruturas marítimas costeiras; 

• Projecto e concepção de navios; 

• Estudo das condições de operação de navios ou desembarque na costa; 

• Estudos de impacto ambiental; 

• Estudos de aproveitamento da energia das ondas. 

Nesse sentido pretende-se com este trabalho estudar a “Evolução Temporal das Características da 
Agitação Marítima na Costa Oeste Portuguesa”, de forma a verificar como tem evoluído nos últimos 
anos o seu padrão global. A análise temporal realizada incidirá no tratamento de dados adquiridos ao 
largo do Porto de Leixões, localizado na zona Norte de Portugal de 1993 a 2006. Os registos de dados 
adquiridos foram obtidos através de uma bóia ondógrafo direccional que está posicionada neste ponto 
geográfico da costa Oeste Portuguesa. 

Assim, pretende-se, a partir de uma base de registos obtidos, através de equipamentos adequados, 
obter informação complementar que permita analisar a evolução das características da Agitação 
Marítima na costa Portuguesa ao largo de Leixões. Para esse efeito a informação recolhida será 
analisada estatisticamente procurando retirar algumas conclusões sobre a evolução temporal do clima 
de agitação marítima. 
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Este trabalho está dividido em quatro partes distintas. Numa primeira parte serão descritos, de forma 
sucinta, alguns elementos relativos a outros estudos e metodologias utilizadas em abordagens 
similares. 

Depois, serão apresentados possíveis métodos de análise válidos para o estudo dos registos de 
Agitação Marítima que, numa fase posterior, serão aplicados os dados obtidos. No final será 
apresentada uma interpretação dos resultados sobre a evolução temporal das características da agitação 
marítima para a costa Oeste Portuguesa, ao largo de Leixões. 
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2 
AVALIAÇÃO TEMPORAL DE 

CARACTERÍSTICAS DA AGITAÇÃO MARÍTIMA 
 

 

2.1. INTRODUÇÃO 

As principais solicitações que as embarcações ou as estruturas costeiras sofrem, são essencialmente 
devidas à acção das ondas. As ondas são geradas pela actuação persistente dos ventos sobre a 
superfície líquida do ar na zona de geração. 

Como o mar possui ondas de diferentes alturas e comprimentos de onda que, conduzidos pelo vento se 
alongam e abaixam, e dado que apresenta descontinuidades ao longo do comprimento da crista das 
ondas e direcções de propagação bastante variadas, a agitação marítima deve ser tratada como um 
processo aleatório. 

Esta variabilidade evidencia, em situações extremas, uma situação de mar “caótico”, com um padrão 
característico que se designa por clima de agitação (Veloso Gomes, 1996). 

As características do clima de agitação marítima, como já foi referido, são de importância relevante no 
âmbito dos trabalhos marítimos que se pretendam realizar, isto e, são indispensáveis para o 
conhecimento das características da agitação marítima no local em estudo. 

Este conhecimento permite utilizar dados fiáveis em projectos como: 

• Dimensionamento de estruturas marítimas (quebramares, terminais, etc.); 

• Estruturas offshore de exploração petrolífera; 

• Protecção costeira; 

• Navegação (costeira, portuária e de alto mar); 

• Etc. 

 

2.2. ANÁLISE DO REGIME DE AGITAÇÃO MARÍTIMA 

O regime de agitação pode ser analisado através das suas características: altura, período e direcção. 

Os dados são, em geral, adquiridos por bóias ondógrafo direccionais. Este tipo de equipamentos, que 
permite a aquisição de dados relativos às características da agitação marítima, pode ser de vários tipos, 
ou seja, existem bóias que apenas medem acelerações (horizontais e verticais) enquanto que outras 
conseguem ter esta função e ainda permitem a aquisição de dados relativos a duas direcções 
perpendiculares entre si. 
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Estas bóias, utilizadas pelo Instituto Hidrográfico são fabricadas pela DATAWELL. Cada estação é 
constituída por uma bóia WAVEC, um receptor e um computador como unidade de gravação. 

Associado ao receptor da estação ondógrafo está um computador que controla a gravação e efectua 
cálculos em tempo real. Em condições normais a aquisição é efectuada de 3 em 3 horas por períodos 
de 20 minutos. Em condições de temporal a aquisição é efectuada cada 30 minutos. Os dados são 
adquiridos a uma taxa de 1,28 segundos e agrupados em blocos de 200 segundos, após terem sido 
sujeitos a testes de validação pelo receptor. A gravação só é efectuada quando a qualidade dos dados é 
julgada aceitável. Paralelamente aos dados anteriormente mencionados, utilizados para a análise da 
ondulação, o computador instalado na estação receptora em terra tem um processamento paralelo de 
forma a assegurar o arranque da gravação contínua de dados caso, se verifique a situação de temporal. 
O programa informático lê os dados das bóias e grava-os num ficheiro com o comprimento de 4 dias. 
Nesse ficheiro está registada a média, ao fim de cada 10 minutos, de vários parâmetros, entre os quais: 
“Altura de onda significativa”, “Período de pico e “Direcção da ondulação”. 

Existem diversas razões para a ausência temporária de dados, destacando-se: 

• Inoperacionalidade da bóia; 

• A bóia está recolhida para reparação ou substituição; 

• A bóia sofreu uma agressão natural ou humana, não se encontrando na posição devida ou 
estando impossibilitada de transmitir ou de recolher dados; 

• Dificuldades da comunicação telemétrica com a bóia, ou com a sua componente terrestre, o que 
provoca um atraso na actualização superior ao esperado (3 a 4 horas). 

Estes dados obtidos correspondem a um grande volume de informação recolhido, que pode ser 
armazenado, tratado e utilizado de forma a que o utilizador possa analisá-los, referentes à agitação 
marítima de um certo local, com vista à sua posterior utilização em estudos vários, como o 
dimensionamento de estruturas de protecção costeira ou ainda de análise estatística da agitação 
marítima. 

Assim sendo, em cada estação instalada, é possível obter registos sobre os quais se obtêm informações 
de alturas, períodos e direcções.  

Os registos obtidos em cada estação só são considerados válidos se a informação obtida englobar, 
simultaneamente, alturas, períodos e direcções. Para cada registo válido, como já foi referido, 
estimam-se parâmetros como: alturas de onda significativas, períodos de pico e direcções médias. 

Estas características das ondas, podem-se definir como: 

• Altura de Onda Significativa – Hmo (m): Média do terço mais elevado das alturas de onda que 
foram registadas durante o período de observação, correspondendo, aproximadamente, à 
avaliação visual da altura das ondas; 

• Período de Pico - Tp (s): Período correspondente à banda de frequências com o máximo valor de 
densidade espectral, sendo representativo das ondas mais energéticas presentes no registo; 

• Direcção Média associada ao Período de Pico - θ (º): Direcção média correspondente ao período 
de pico, representando a direcção de propagação das ondas mais energéticas, e sendo 
usualmente medida a partir do Norte, no sentido dos ponteiros do relógio. 

Este tipo de registos tem bastante interesse se puderem ser analisados de forma atractiva, simples e 
rápida. Por isso, existem vários sistemas de informação que permitem que os dados obtidos em cada 
estação sejam analisados através de geração automática de relatórios com estatísticas, histogramas e 
outros tipos de gráficos úteis e de fácil interpretação. 
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Na caracterização do clima de agitação marítimo diferenciam-se três tipos de condições: 

• Condição Média Global; 

• Condição Média Sazonal; 

• Condição de Temporal. 

Nas condições médias globais e sazonais, os registos são obtidos com intervalos de tempo (por 
exemplo: podem-se considerar registos de 3 em 3 horas), enquanto, em condições de temporal, os 
registos considerados são contínuos. 

Relativamente às Condições Médias Globais, utilizam-se gráficos de distribuição de frequências 
relativas para cada um dos parâmetros indicados anteriormente, bem como quadros que resumem 
distribuições conjuntas de alturas, períodos e direcções. 

No que diz respeito às Condições Médias Sazonais, devem ser analisadas as variações médias mensais 
de todos os parâmetros. 

As Condições de Temporal são as que têm maior importância no dimensionamento de estruturas e 
outros tipos de instalações costeiras. 

A altura de onda significativa é o parâmetro estatístico mais usual na caracterização da agitação 
marítima, no que diz respeito às alturas. Difere da altura média, pois esta, como o nome indica, é a 
média de todas as alturas de onda presentes no registo. A altura significativa de uma onda é um factor 
de distinção entre condição média e condição de temporal da Agitação Marítima.   

 

2.3. ANÁLISES ESTATÍSTICAS  

2.3.1. INTRODUÇÃO 

O Instituto Hidrográfico (IH) iniciou, em 1979, com o apoio de várias instituições nacionais, um 
programa de medição de dados de agitação marítima, o programa ONDMAR, com o objectivo de 
contribuir para o conhecimento do clima de agitação marítima na costa portuguesa. Em 1987 deu 
início ao projecto PO-WAVES, o qual veio permitir aumentar a rede inicial de estações ondógrafo e 
sistematizar a aquisição e o processamento dos dados (Costa,1997). 

Das várias estações que foram sendo instaladas ao longo dos anos, as que se revestem de maior 
importância do ponto de vista climatológico, quer pela sua localização, quer pela quantidade de 
informação disponível, são as estações direccionais de Leixões, Figueira da Foz, Sines e Faro. 

No relatório final do projecto (1994) foi apresentado um resumo da informação obtida a partir do 
processamento de todos os dados colhidos no seu âmbito. Usando toda a informação relativa às 
estações direccionais da Figueira da Foz, Sines e Faro foram caracterizadas as condições médias 
globais, as condições médias sazonais e as condições extremas, na costa Oeste e na costa Sul de 
Portugal.  

As condições de temporal nas duas áreas referidas são ainda tipificadas de acordo com as situações 
meteorológicas dominantes no Atlântico Norte. 

 

2.3.2. AQUISIÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS 

Os dados foram adquiridos por bóias direccionais Datawell do tipo Wavec e Directional Waverider. É 
a partir dos espectros cruzados entre as três séries temporais de que se dispõe em ambos os tipos de 
bóias, que os parâmetros direccionais podem ser estimados. 
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Em situações normais a aquisição foi efectuada de 3 em 3 horas, durante períodos de 20 a 30 minutos. 
Em situações de temporal (altura de onda significativa superior a 5m na costa Oeste e 3m na costa Sul) 
a aquisição foi efectuada de modo quase contínuo, isto é, os períodos de aquisição são apenas 
espaçados de pequenos intervalos necessários ao processamento em tempo real. 

Para cada registo foram então estimados, entre outros, os seguintes parâmetros: 

• altura de onda significativa (HMO); 
• período médio (T02); 
• período de pico (TP) e, 
• direcção média associada ao período de pico (THTP). 

Note-se que a direcção considerada neste estudo é a direcção de onde as ondas vêm, medida de 0º a 
360º a partir do Norte verdadeiro, no sentido dos ponteiros do relógio. 

 

2.3.3. CARACTERIZAÇÃO DO CLIMA DE AGITAÇÃO MARÍTIMA 

Para a caracterização do clima de agitação marítima é utilizada informação relativa aos parâmetros 
HMO, T02, TP e THTP. No que diz respeito à caracterização das condições médias globais e sazonais, 
foram considerados apenas os registos de 3 em 3 horas, enquanto que para as situações de temporal 
foram considerados todos os registos válidos. 

 

2.3.3.1. Condições médias globais 

As condições médias globais são caracterizadas através da informação presente nas figuras das 
distribuições de frequência relativa de cada um dos parâmetros HMO, T02, TP e THTP, bem como 
nos quadros que resumem a distribuição conjunta de HMO-TPTHTP. 

Da análise das distribuições da altura de onda significativa (Hmo), Figura 2.1, salienta-se que: 

• Nas estações da costa Oeste os valores mais frequentes situam-se na classe de 1 a 2m (40% na 
Figueira da Foz e 49% em Sines); valores superiores a 3m são cerca de 22% na Figueira da Foz 
e 10% em Sines; valores inferiores a 1m são mais frequentes em Sines do que na Figueira da 
Foz (23% e 10%). 

• A média é 2.2m na Figueira da Foz e 1.7m em Sines; o desvio padrão é, respectivamente, 1.1m 
e 0.9m. 

 

  

Figura 2.1 – Distribuição de frequência relativa (em %) da altura de onda significativa (Figueira da Foz e Sines). 
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No que respeita ao parâmetro período de pico (Tp), Figura 2.2, verifica-se:  

• Nas estações da costa Oeste, cerca de 60% dos valores situam-se entre 9 e 13s; valores 
superiores a 15s não atingem 10%. 

• A média é 11.4 e 10.8s, e o desvio padrão é 2.5 e 2.7s, respectivamente, na Figueira da Foz e em 
Sines. 

• Na costa Sul, cerca de 78% são inferiores a 11s, com percentagens de ocorrência muito 
semelhantes nas várias classes. A média é 8.2s e o desvio padrão é 3.3s. 

  

Figura 2.2 – Distribuição de frequência relativa (em %) do período de pico (Figueira da Foz e Faro). 

Relativamente às distribuições conjuntas de alturas, períodos e direcções apresentam-se nos Quadros 
2.1 e 2.2, para a estação da Figueira da Foz e Sines, a distribuição conjunta de frequência relativa 
HMO-TP para as classes de direcção mais representativas, as quais totalizam em todos os casos mais 
de 90% das observações. Alerta-se para o facto de as percentagens apresentadas terem sido 
normalizadas, de forma a totalizarem 100% para cada classe de direcção, com vista a facilitar a sua 
análise comparativa. 

Quadro 2.1 – Distribuição conjunta HMO-TP, por direcção, na Figueira da Foz. 

 

Quadro 2.2 – Distribuição conjunta HMO-TP, por direcção, em Sines. 

 

Da análise destes Quadros verifica-se que, relativamente à costa Oeste: 

• As distribuições conjuntas de HMO-TP são semelhantes nas duas estações, com as observações 
mais frequentes a ocorrerem no sector de NW e nas classes de 1 a 3m e de 7 a 15s 
(respectivamente, 46 e 47% do total de observações válidas, na Figueira da Foz e em Sines). O 
mesmo se passa para o sector de W, em que as correspondentes percentagens de ocorrência são 
de 12 e 11%, respectivamente. 
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• Para cada estação, são também semelhantes as distribuições de HMO-TP nas duas classes de 
direcção apresentadas, sugerindo que, pelo menos de forma aproximada, estas distribuições se 
podem considerar independentes da direcção. 

 

2.3.3.2. Condições médias sazonais 

Esta análise contempla um estudo para as três estações. Através da análise dos resultados obtidos 
podem-se retirar algumas conclusões sobre a variação ao longo do ano das médias mensais de alturas 
de onda significativas, T02 e TP, verificando-se que existe uma clara variação sazonal de todos estes 
parâmetros, com valores máximos durante o período de Inverno. Nos meses de Inverno, as médias das 
alturas de onda significativas são superiores a 2m na costa Oeste e a 1m na costa Sul. É de assinalar o 
facto de os meses de Abril e Outubro serem claramente meses de transição, muito embora tenham sido 
incluídos, respectivamente, nos períodos de Verão e de Inverno. É também evidente a maior 
severidade dos estados de mar, ao longo de todo o ano, nas estações da costa Oeste, verificando-se na 
Figueira da Foz os valores mais elevados. As médias mensais das alturas de onda significativas estão 
compreendidas entre 1.1m e 2.8m nas estações da Figueira da Foz e Sines, e entre 0.6m e 1.5m em 
Faro. A figura seguinte permite observar o resultado obtido para uma das estações ondógrafo 
analisadas. 

 

Figura 2.3 – Variação ao longo do ano da média mensal da altura de onda significativa. 

 

2.3.3.3. Condições de temporal 

As condições extremas de agitação marítima revestem-se de grande importância para o projecto e 
dimensionamento de estruturas (em particular de quebramares) e instalações costeiras. A 
caracterização destas condições extremas na costa de Portugal Continental constitui o objectivo de um 
estudo realizado pelo IH, cujos resultados preliminares são apresentados. 

A identificação dos temporais nas séries de agitação marítima, anteriormente descritas, baseou-se na 
altura de onda significativa. Assim na costa Oeste os períodos de temporal correspondem a 
HMO>4.5m, enquanto que na costa Sul este critério é de HMO>3.5m. Neste estudo apenas foram 
retidos os períodos de temporal completamente cobertos com observações válidas. 

A análise foi dividida em três fases distintas. Foi efectuada uma quantificação do número de dias de 
temporal observados, tanto na época de verão como na de Inverno; analisou-se a distribuição conjunta 
de altura de onda significativa por direcção de onda observada; e efectuou-se um estudo sobre as 
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distribuições conjuntas médias de direcção das ondas associadas ao período de pico por duração de 
temporal.  

Exemplificando uma das análises efectuadas, pode-se verificar através da Figura 2.4 que, o padrão 
dominante é o de NW, que retém cerca de 60% dos temporais observados. Nesta direcção verifica-se 
também que cerca de 50% dos registos pertencem a classes de altura de onda significativa que 
compreendem valores entre 5 e 7m. 

 

Figura 2.4 – Distribuição conjunta Hmax-direcção (Figueira da Foz e Sines). 

 

2.3.3.4. Interpretação dos resultados 

É importante referir que o período de cobertura comum às três estações é demasiado pequeno (cerca 
de 6 anos), para que se possa inferir com confiança sobre todos os aspectos direccionais das condições 
de temporal. Esta situação é agravada pela ocorrência de lacunas nos dados, algumas das quais 
provocadas pela necessidade de manutenção das estações, e outras, por avarias ocasionais que muitas 
vezes se verificam nos meses de Inverno, em particular, durante situações de temporal. 

Na costa Oeste de Portugal as condições de temporal que mais se fazem sentir são provenientes de 
NW. Neste caso, toda a costa parece sentir estas condições de alturas de onda significativas máximas 
entre 5 e 7m podendo chegar aos 8m, durante menos de 2 dias, mas que por vezes persistem por mais 
de 5 dias. Em especial na parte Sul da costa Oeste sentem-se também temporais de W. Aqui, estes 
temporais fazem-se sentir com alturas de onda significativas máximas que variam entre 5 e 8m, 
persistindo raramente por mais de 2 dias. 

Em Faro estas mesmas condições atmosféricas parecem provocar temporais de SW com alturas de 
onda significativas máximas entre 3 e 5m, mas que são muitas vezes maiores do que 6m, estas 
condições chegam a persistir por mais de 2 dias. 

2.3.3.5. Considerações finais 

Neste trabalho foi caracterizado o clima de agitação marítima na costa de Portugal Continental. Este 
objectivo foi prosseguido com base na informação adquirida por três estações (Figueira da Foz, Sines 
e Faro), uma vez assumido o facto de outra informação disponível se poder considerar redundante. É 
importante assinalar que a escolha dos locais onde estas estações foram implantadas foi efectuada de 
forma a garantir, com um mínimo de meios, a melhor cobertura geográfica em águas profundas, tendo 
em vista estudos climatológicos. No entanto, o seu início não foi simultâneo: entre a instalação da 
estação de Faro, em 1986, e a da Figueira da Foz, em 1990, decorreram cerca de 4 anos. O período de 
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cobertura comum (cerca de 6 anos) é demasiado pequeno para que se possa inferir com confiança 
sobre todos os aspectos direccionais do clima de agitação marítima, em particular sobre as condições 
extremas.  

Esta situação é ainda agravada, como é habitual, pela ocorrência de lacunas nos dados, algumas das 
quais provocadas pela necessidade de manutenção das estações, e outras, por avarias ocasionais. 
Muitas vezes, essas falhas verificaram-se nos meses de Inverno e, em particular, durante situações de 
temporal. 

Quanto às condições médias globais e sazonais, pôde concluir-se que são semelhantes os resultados 
obtidos para as duas estações da costa Oeste, nomeadamente quanto à distribuição direccional dos 
estados de mar e aos valores médios dos períodos. Tais resultados eram esperados, dado o facto de a 
exposição das estações da Figueira da Foz e de Sines às condições meteorológicas do Atlântico ser 
idêntica, e de a distância entre elas ser relativamente pequena. No entanto, quanto à distribuição das 
alturas de onda significativas, é clara uma maior severidade, durante todo o ano, na estação da Figueira 
da Foz. Este resultado parece justificar que se continue a optar por manter pelo menos duas estações 
ondógrafo na costa Oeste. 

A costa Sul, dado não estar directamente exposta às componentes da agitação predominantes na costa 
Oeste, nomeadamente à ondulação de NW gerada no Atlântico e à vaga associada aos ventos locais 
dos quadrantes de Norte, apresenta condições médias muito menos severas. A distribuição de THTP 
apresenta dois sectores dominantes: SW-W, associado às condições meteorológicas do Atlântico, e 
SE, associado à ocorrência dos ventos de levante. 

No entanto, as estações ondógrafo continuam a revestir-se de interesse para monitorização da agitação 
marítima. Esta monitorização é fundamental para implementação de modelos de previsão, para a 
caracterização das condições extremas e para uma determinação mais rigorosa de ondas de projecto. 

Na costa Oeste foram caracterizados três tipos de temporal: o mais severo e persistente, mas menos 
frequente, sentido em toda a costa e designado por temporal de Oeste (Pires, 1985); o mais frequente, 
um pouco menos severo, proveniente de NW, que parece ser sentido em toda a costa ou apenas na 
parte Norte (situação ainda em estudo); e um outro com idêntica severidade e persistência, mas que 
apenas se sente na parte Sul da costa Oeste, com direcção de W (Pires, 1985). 

Na costa Sul gerados por situações idênticas às que estão na origem dos temporais de W referidos para 
a parte Sul da costa Oeste, observam-se frequentemente temporais de SW com curta duração e 
reduzida severidade (Pires, 1985). 

 

2.4. UTILIZAÇÃO DO MÉTODO DAS MÉDIAS MÓVEIS NUMA ANÁLISE TEMPORAL  

O método das médias móveis é muitas vezes utilizado em estudos de evolução temporais de variáveis 
várias. Assim, Nascimento (sem data), construiu uma base de dados climatológicos fictícios e 
introduziu o método das médias móveis com o objectivo de conseguir interpretar os resultados obtidos 
de forma mais clara.  

Pretendia-se detectar se haveria um aumento progressivo nas temperaturas médias anuais e 
precipitações de Belo Horizonte, Brasil, e estimar o seu valor, o que corresponde a uma análise típica 
de tendência em séries temporais. 

Este tipo de problema é particularmente complexo em séries climatológicas, porque as variáveis 
climatológicas apresentam flutuações significativas ao longo do tempo. Há anos mais secos e anos 
mais chuvosos e, em alguns anos os Invernos são mais rigorosos e noutros, mais brandos. 
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Para exemplificar a questão, Nascimento (sem data), criou uma série de valores de precipitação anual 
para uma localidade hipotética, associando a um valor médio de 1600mm de chuva uma flutuação com 
amplitude de 200mm, gerada por meio de um gerador de números aleatórios.  

Desta forma, o ano mais chuvoso da série não ultrapassaria 1700mm e o mais seco, 1500mm. A série 
possui 100 anos de duração. Embora a amplitude de 200mm seja relativamente baixa, permite 
exemplificar o que se pretende. 

Por meio deste artifício virtual, obteve-se uma série cuja precipitação média de todos os registos 
criados é de 1595mm, com um desvio-padrão de 65mm.  

O valor máximo de precipitação anual gerado foi de 1700mm e o mínimo de 1506mm. 

A série foi gerada a partir da função: 

 

 (2.1)

 

A Figura 2.5 apresenta o resultado dos registos hipotéticos introduzidos. 

Verifica-se que não existem tendências nítidas no gráfico da série temporal e, tendo em vista a 
equação pela qual foi gerado, há a certeza que nenhuma tendência existe nesta série.  

Porém, percebe-se que ocorrem anos mais secos e anos mais chuvosos, sendo um pouco difícil de 
detectar se ocorreram sequências ou ciclos de anos com predominância de uma ou outra destas 
características. 

 

 

Figura 2.5 - Série virtual de precipitações anuais para um local fictício, Nascimento (sem data). 

 

Tal dificuldade é causada, sobretudo, pela presença de flutuações climáticas naturais, na série de 
precipitação, no presente caso, intencional e artificialmente criadas.  

Uma das formas de tentar identificar a eventual presença de ciclos chuvosos ou secos em séries de 
precipitações anuais é utilizar filtros capazes de reduzir a variabilidade mostrada na série.  

Um filtro eficiente e de fácil utilização é a média móvel. A Figura 2.6 mostra o resultado gráfico da 
aplicação da média móvel sobre a série de dados em foco. 
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Figura 2.6 - Série virtual de precipitações anuais para um local fictício – média móvel, Nascimento (sem data). 

 

Pode-se agora perceber que os períodos compreendidos entre os anos 20 e 40 bem como entre os anos 
60 e 80 foram secos. Houve um período chuvoso entre os anos 40 e 60 e outro, a partir dos anos 90. 

A média móvel é calculada por ciclos, tendo sido considerados no caso apresentado, ciclos de 5 anos. 
Os primeiros três valores de média móvel foram calculados pelas equações: 
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(2.2) 

 

O cálculo prossegue até que toda a série seja percorrida. 

No Excel, a média móvel pode ser calculada, adicionando-se, sobre a curva criada no gráfico, uma 
linha de tendência com utilização de médias móveis, com um determinado número de ordem K (no 
exemplo, K=5). 

Quanto mais termos forem incluídos na média móvel, maior o efeito de filtração dos pontos, ou seja, 
mais suave a curva a ser obtida. Outras opções podem ser tentadas, como, por exemplo, média móvel 
de 10 termos, e comparadas com a média móvel apresentada na Figura 2.6 (5 termos). 

Agora, suponha-se que a série exibe uma tendência particular, ou seja, que à aleatoriedade das 
precipitações anuais estivesse associado um comportamento sistemático relacionado com o tempo. 

Diferentes tipos de tendência podem ser imaginados, alguns mais prováveis de serem observados que 
outros. Por exemplo, poderia ocorrer um progressivo decréscimo ou o aumento das precipitações 
anuais; a duração de ciclos chuvosos ou secos poderia mostrar uma tendência de aumento ou 
diminuição; a variância da série poderia estar a aumentar ou a diminuir com o passar do tempo. 

Para ilustrar a questão da tendência e da sua identificação, optou-se por adicionar os dados da série em 
análise um crescimento sistemático e linear das precipitações anuais, função do tempo.  
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Para obter esta tendência, supôs-se que Panual aumentaria a uma taxa de 2 mm por ano, durante 100 
anos. Assim, para gerar a precipitação de um ano a qualquer, com , adoptou-se a seguinte 
equação: 

 

 (2.3) 

 

Vê-se, na Figura 2.7, o gráfico resultante da série de precipitações anuais. 

 

 

Figura 2.7 - Série virtual de precipitações anuais para local fictício à qual foi associada uma tendência artificial, 

Nascimento (sem data). 

 

Agora, a tendência de aumento de Panual parece evidente mesmo numa análise puramente gráfica. A 
utilização da média móvel pode tornar mais clara a possível existência desta tendência, Figura 2.8.  

Deve-se realçar que a tendência introduzida na série é bastante artificial, tanto pelo seu 
comportamento linear quanto pela taxa de crescimento de Panual. 

 

 

Figura 2.8 - Série virtual de precipitações anuais para local fictício à qual foi associada uma tendência artificial – 

média móvel, Nascimento (sem data). 
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Os valores de média móvel podem ser utilizados para se estabelecer uma regressão com a variável 
tempo, Figura 2.9. 

 

 

Figura 2.9 - Série virtual de precipitações anuais para local fictício à qual foi associada uma tendência artificial – 

média móvel e ajuste de uma recta por regressão linear em função do tempo, Nascimento (sem data). 

 

O coeficiente de regressão obtido foi de 0,93 e a equação de regressão resultou em: 

 

 (2.4)  

 

Naturalmente, a análise de regressão poderia também ser feita directamente sobre os dados de Panual, 
Figura 2.10. A equação de regressão resultante apresenta praticamente a mesma taxa de crescimento 
anual (2,2) e a mesma interceptação com o eixo dos yy (1587,3), o que não é uma surpresa. Apenas o 
coeficiente de regressão diminui, em razão da maior variabilidade dos dados (R=0,73). De notar que, 
no caso da média móvel, o mesmo dado de Panual é incluído na geração de vários pontos da série, o que 
está na base do efeito filtrante da média móvel. 

 

 

Figura 2.10 - Série virtual de precipitações anuais para local fictício à qual foi associada uma tendência artificial – 

ajuste de uma recta por regressão linear com o tempo, Nascimento (sem data).
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3 
ANÁLISE DA VARIAÇÃO DA 

ALTURA DE ONDA SIGNIFICATIVA 
 

 

3.1. CONDIÇÕES MÉDIAS GLOBAIS  

3.1.1. VARIAÇÃO DAS ALTURAS DE ONDA SIGNIFICATIVAS 

As condições médias globais caracterizam-se através da informação relativa a gráficos de distribuição 
de frequências, para cada um dos três parâmetros estudados (altura de onda significativa, períodos 
médios e direcções médias). A análise da frequência da altura de onda significativa é feita agrupando 
os registos obtidos por classes, Quadro 3.1. 

Antes de ser efectuada essa análise, convém indicar quais os períodos temporais para os quais esta 
análise foi feita, pois como já foi indicado anteriormente, nem sempre foi possível a obtenção contínua 
dos registos, logo é necessário mostrar quais os períodos analisados em cada ano, para assim 
conseguirmos obter conclusões válidas, de acordo com os dados disponíveis. 

 

Quadro 3.1 – Número total de registos obtidos. 

Mês 

19
93

 

19
94

 

19
95

 

19
96

 

19
97

 

19
98

 

19
99

 

20
00

 

20
01

 

20
02

 

20
03

 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

Jan. 0 44 50 0 7 0 101 112 0 280 147 0 0 157 

Fev. 0 223 0 0 184 0 36 135 0 186 81 0 0 0 

Mar. 0 24 0 40 31 8 192 0 0 24 125 0 0 232 

Abr. 0 0 0 26 0 200 113 153 0 31 77 197 230 96 

Mai. 0 0 0 6 8 7 56 0 0 77 32 111 183 0 

Jun. 0 0 0 0 15 8 0 0 0 32 8 216 214 37 

Jul. 0 0 0 0 0 8 16 0 37 0 0 217 69 0 

Ago. 0 0 0 0 8 7 0 0 0 8 0 165 12 114 

Set. 0 16 0 8 30 47 93 0 72 0 79 235 236 87 

Out. 69 0 3 100 50 16 139 0 105 0 102 240 225 24 

Nov. 20 16 0 122 262 56 33 0 0 46 191 222 15 239 

Dez. 63 124 0 94 0 325 133 0 56 270 40 275 89 230 
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Como se pode verificar, os dados obtidos são bastantes menos do que o ideal e, como tal, a análise que 
irá ser efectuada será afectada por este facto. No entanto, a análise terá em atenção esse factor e tentará 
contorná-lo da melhor forma possível. 

Esta análise das alturas de onda significativas é iniciada tentando interpretar directamente os registos 
obtidos na bóia direccional existente ao largo de Leixões. 

No que diz respeito à Figura 3.1, pode-se observar que, para 1993, só foram obtidos registos no 
período que vai de Outubro a Dezembro de 1993, pelo que a sua interpretação para todo o ano se torna 
mais difícil. 

Para tentar detectar alguma tendência, foram analisados os registos de 1993 e 2003, Figuras 3.1 e 3.2. 

 

 

Figura 3.1 – Distribuição dos registos da altura de onda significativa em 1993. 

 

 

Figura 3.2 – Distribuição dos registos da altura de onda significativa em 2003. 

 

Analisando os dados, pode-se dizer que os valores máximos das alturas de onda significativas se 
verificam em geral no início e no fim do ano, como era de esperar, pois corresponde à época de 
Outono-Inverno enquanto que nos outros períodos esses valores atingem níveis mais pequenos. É 
possível também observar que existem valores significativos de alturas de onda significativas na parte 
final do ano.  
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Com base nesta análise global será mais eficaz não executar esta análise anual para todos os registos e 
tentar, para que seja mais perceptível, analisar os registos obtidos, introduzindo filtros nas análises 
futuras, para que seja possível obter resultados mais precisos. 

 

3.1.2. FREQUÊNCIAS DAS ALTURAS DE ONDA SIGNIFICATIVAS 

Uma possível forma de tratar os registos obtidos, é organizá-los por classes, usando intervalos de 1m.  

No Quadro 3.2 é possível analisar a distribuição da frequência absoluta por classes de alturas de onda 
significativas (Hmo), para cada ano de observação. 

 

Quadro 3.2 – Distribuição de altura de onda significativa, por classes, entre 1993 e 2006. 

 

No quadro analisado pode-se verificar que há uma variação das frequências bastante homogénea nas 
classes centrais, sendo que estes valores decrescem quando analisamos as classes extremas. 

Verifica-se também que existe uma grande variação de dados obtidos entre cada ano. A média de 
dados obtidos em cada ano é de 503 registos e, como se pode observar na tabela, existem anos em que 
existe apenas 10% do valor médio dos registos obtidos. 

Assim sendo, torna-se também difícil fazer uma análise rigorosa da evolução, por classes, dos valores 
das alturas de onda significativas ao longo dos anos. As figuras que se seguem permitem uma análise 
mais pormenorizada da frequência com que os registos se distribuem por cada classe. 

Anos Classe  Hmo 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 >7 Total 

1993 0 5 50 35 31 27 5 0 153 

1994 0 25 83 106 79 88 45 21 426 

1995 0 0 19 13 13 8 0 0 53 

1996 1 75 153 90 25 41 11 0 396 

1997 3 50 90 85 86 76 20 0 410 

1998 3 31 163 109 182 121 46 27 682 

1999 0 86 281 159 228 124 32 2 912 

2000 0 15 144 96 73 66 6 0 400 

2001 11 123 93 39 4 0 0 0 270 

2002 7 106 263 200 183 127 60 8 954 

2003 70 94 228 176 122 123 29 40 882 

2004 321 795 445 128 80 93 15 0 1877 

2005 175 668 341 77 12 8 0 0 1281 

2006 

N
º 

de
 R

eg
is

to
s 

97 343 234 156 149 155 59 23 1216 
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Figura 3.3 – Distribuição anual dos registos da altura de onda significativa, por classes, em 1993. 

 

 

Figura 3.4 – Distribuição anual dos registos da altura de onda significativa, por classes, em 1994. 

 

 

Figura 3.5 – Distribuição anual dos registos da altura de onda significativa, por classes, em 1995. 
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Figura 3.6 – Distribuição anual dos registos da altura de onda significativa, por classes, em 1996. 

 

 

Figura 3.7 – Distribuição anual dos registos da altura de onda significativa, por classes, em 1997. 

 

 

Figura 3.8 – Distribuição anual dos registos da altura de onda significativa, por classes, em 1998. 
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Figura 3.9 – Distribuição anual dos registos da altura de onda significativa, por classes, em 1999. 

 

 

Figura 3.10 – Distribuição anual dos registos da altura de onda significativa, por classes, em 2000. 

 

 

Figura 3.11 – Distribuição anual dos registos da altura de onda significativa, por classes, em 2001. 
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Figura 3.12 – Distribuição anual dos registos da altura de onda significativa, por classes, em 2002. 

 

 

Figura 3.13 – Distribuição anual dos registos da altura de onda significativa, por classes, em 2003. 

 

 

Figura 3.14 – Distribuição anual dos registos da altura de onda significativa, por classes, em 2004. 
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Figura 3.15 – Distribuição anual dos registos da altura de onda significativa, por classes, em 2005. 

 

 

Figura 3.16 – Distribuição anual dos registos da altura de onda significativa, por classes, em 2006. 

 

Analisando as Figuras 3.3 a 3.16, podemos concluir que: 

• As classes que englobam valores das alturas de onda significativas entre 1 e 6m são as classes 
predominantes em todos os anos analisados; 

• Em nenhum dos anos, existem frequências de alturas de onda significativas superiores a 7m que 
ultrapassem os 5% dos registos anuais obtidos; 

• Da totalidade de anos analisados, apenas em 5 anos ocorrem valores de alturas de onda 
significativas superiores a 7m, o que corresponde a uma frequência de 1% dos registos 
observados. 

No entanto, este estudo não pode cingir-se simplesmente à análise deste tipo de variável ano a ano, 
pois as variações existentes podem só ser perceptíveis analisando espaços temporais mais amplos. 
Assim sendo, é necessário analisar espaços temporais de maior dimensão. Ao agrupar estes dados 
pode-se então tirar conclusões mais acertadas sobre possíveis tendências desta variável. 

O Quadro 3.3 mostra a frequência bi-anual da altura de onda significativa. A mesma informação está 
representada nas Figuras 3.17 a 3.23. 



Evolução Temporal das Características da Agitação Marítima na Costa Oeste Portuguesa 
 

23 

Quadro 3.3 – Frequência bi-anual da altura de onda significativa, por classes, em %, entre 1993 e 2006. 

 

 

Figura 3.17 – Frequência bi-anual por classes (1993-1994). 

 

 

Figura 3.18 – Frequência bi-anual por classes (1995-1996). 

 

Anos Classe Hmo 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 >7 Total 

1993/1994 0,0 5,2 23,0 24,4 19,0 19,9 8,6 3,6 100 

1995/1996 0,2 16,7 38,3 22,9 8,5 10,9 2,4 0,0 100 

1997/1998 0,6 7,6 23,8 18,2 25,2 18,5 6,2 2,5 100 

1999/2000 0,0 7,7 32,4 19,5 23,0 14,5 2,9 0,2 100 

2001/2002 1,5 18,8 29,3 19,7 15,4 10,4 4,9 0,7 100 

2003/2004 14,0 32,0 24,0 11,0 7,0 8,0 2,0 1,0 100 

2005/2006 

N
º 

de
 R

eg
is

to
s 

11,0 41,0 23,0 9,0 7,0 7,0 2,0 1,0 100 
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Figura 3.19 – Frequência bi-anual por classes (1997-1998). 

 

\ 

Figura 3.20 – Frequência bi-anual por classes (1999-2000). 

 

 

Figura 3.21 – Frequência bi-anual por classes (2001-2002). 
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Figura 3.22 – Frequência bi-anual por classes (2003-2004). 

 

 

Figura 3.23 – Frequência bi-anual por classes (2005-2006). 

 

A análise da variação das frequências bi-anuais das alturas de onda significativas, Quadros 3.4a e 3.4b, 
permite concluir que: 

 

Quadro 3.4a – Variação da frequência bi-anual das alturas de onda significativas. 

Anos Frequência da altura de onda significativa 

1993-1994 • 86% das alturas de onda significativas situam-se entre 2 e 6m; 

• A classe 3 a 4m é a que apresenta maior frequência; 

1995-1996 • 61% das alturas de onda significativas situam-se entre 2 e 4m; 

• A classe 2 a 3m é a que apresenta maior frequência, com mais de 15% do que a 
segunda classe com maior frequência; 

• Não apresenta qualquer registo de altura de onda superior a 7m; 

1997-1998 • 85,7% das alturas de onda significativas situam-se entre 2 e 6m; 

• A classe 4 a 5m é a que apresenta maior frequência; 
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Quadro 3.4b – Variação da frequência bi-anual das alturas de onda significativas. 

Anos Frequência da altura de onda significativa 

1999-2000 • 65% das alturas de onda significativas situam-se entre 2 e 5m; 

• A classe 2 a 3m é a que apresenta maior frequência, com cerca de 9% a mais do que 
a segunda classe com maior frequência; 

2001-2002 • A classe 2 a 3m é a que apresenta maior frequência; 

• A segunda classe com maior frequência tem menos de 10% em relação à mais 
frequente; 

• As alturas de onda significativas acima dos 7m apresentam frequências muito 
reduzidas (abaixo de 1%); 

2002-2003 • 65,6% das alturas de onda significativas situam-se entre 2 e 5m; 

• A classe 2 a 3m é a que apresenta maior frequência. 

 

3.1.3. VALORES MÉDIOS ANUAIS 

Uma das formas mais simples de analisar estes registos, será considerar todos os registos observados 
anualmente e calcular a sua média. Dessa forma, podemos, através de uma análise simplista, ter uma 
ideia sobre a evolução da altura de onda significativa ao longo de todo o intervalo de tempo que 
estamos a analisar, Quadro 3.5. 

 

Quadro 3.5 – Média das alturas de onda significativas, por ano. 

Ano 
Média da altura de onda 

significativa 

 
Ano 

Média da altura de onda 

significativa 

1993 3,8  2000 3,6 

1994 4,3  2001 2,1 

1995 3,7  2002 3,7 

1996 3,1  2003 3,5 

1997 3,8  2004 2,1 

1998 4,2  2005 1,8 

1999 3,6  2006 2,4 

 

Como se pode verificar pela análise da Figura 3.24, não existe ao longo do tempo, uma tendência clara 
para um aumento ou diminuição médio do valor da altura de onda significativa média, embora seja 
evidente uma diminuição global. 

Verifica-se o seguinte: 

• A média global dos valores considerados é de 3,65m; 

• O valor médio mais alto observado ocorreu no ano de 1994 com um valor de 4,3m; 

• O valor médio mais baixo verificou-se em 2001 com um valor médio de 2,1m; 
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Figura 3.24 – Média anual das alturas de onda significativas (m), com base nos valores conhecidos. 

 

Como já foi referido anteriormente, não é possível, pela análise da Figura 3.24, identificar uma relação 
na evolução temporal das médias anuais das alturas de onda significativas.  
 
Porém, se fizermos a mesma análise, só que agora através da metodologia das médias móveis (Lima, 
2003), através da expressão, 
 

 
(3.1) 

 
obtêm-se os valores indicados no Quadro 3.6 e na Figura 3.25. 
 

Quadro 3.6 – Média móvel das alturas de onda significativas. 

Ano 
Média móvel das alturas de 

onda significativas (ordem 3) 

 
Ano 

Média móvel das alturas de 

onda significativas (ordem 3) 

1993   2000 3,8 

1994   2001 3,1 

1995 3,9  2002 3,1 

1996 3,7  2003 3,1 

1997 3,5  2004 3,1 

1998 3,7  2005 2,5 

1999 3,8  2006 2,1 

 

Como se pode verificar pela Figura 3.25, existe uma tendência de decréscimo dos valores médios das 
alturas de onda significativas ao longo dos anos, apesar de, entre os anos de 1997 e 2000 ter existido 
um ligeiro acréscimo. 
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Figura 3.25 – Média móvel das alturas de onda significativas médias anuais (m). 

 

3.1.4. MÉDIA BI-ANUAL DAS ALTURAS DE ONDA SIGNIFICATIVAS 

A mesma análise poderá ser também efectuada para o estudo bi-anual dos registos observados. A 
média das alturas de onda significativas nesta análise bi-anual é apresentada no Quadro 3.7 e na Figura 
3.26. 

 

Quadro 3.7 – Média bi-anual das alturas de onda significativas. 

Ano 
Média das alturas de onda 

significativas 

1993-1994 4,2 

1995-1996 3,2 

1997-1998 3,9 

1999-2000 3,6 

2001-2002 2,9 

2003-2004 2,5 

2005-2006 2,1 

 

Analisando a Figura 3.26, é possível verificar que existe um decréscimo bastante acentuado das alturas 
de onda significativas ao longo do período de tempo estudado.  

A partir desta análise é também de salientar que: 

• A média global dos valores das alturas de onda significativas obtidas é de 3,6m; 

• O valor médio mais alto observado ocorreu em 1993-1994, com um valor de 4,2m; 

• O valor médio mais baixo foi atingido em 2005-2006, com um valor médio de 2,1m. 
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Figura 3.26 – Média bi-anual das alturas de onda significativas. 

 

Confrontando esta análise com a análise efectuada anualmente, obtiveram-se resultados semelhantes, 
como seria de esperar. Assim, analisando este estudo bi-anual, podemos verificar que a tendência de 
decréscimo das alturas de onda significativas aumenta, ou seja, a curva aumenta o seu declive em 
relação ao estudo anual. 

Para este caso, a introdução do método das médias móveis não parece muito relevante já que estamos 
perante um gráfico que não apresenta dúvidas de leitura, Figura 3.28. Logo, apenas será apresentado o 
gráfico com a análise de médias móveis para se confirmar a tendência dos resultados já obtidos. 

 

 

Figura 3.27 – Média móvel bi-anual das alturas de onda significativas. 

 

3.1.5. VALORES MÉDIOS MENSAIS 

Depois da análise efectuada anteriormente, em que foram apresentados os registos de todo o período 
de análise, utilizando médias anuais, serão agora calculadas as médias mensais em cada ano de registo, 
progredindo assim para uma análise cada vez mais relativa a períodos de tempo mais curtos. 

Esta análise apenas será realizada para anos em que existem registos válidos para vários meses, pois só 
assim é possível tirar conclusões com algum sentido. Exemplo disto, é o ano de 1993, Figura 3.28, em 
que só existem registos de Outubro a Dezembro, o que significa que, dada a escassez de informação, é 
impossível analisar resultados que pretendam estudar a frequência anual da altura de onda 
significativa. 
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Figura 3.28 – Variação de altura de onda significativa média mensal, em 1993. 

 

Nas Figuras 3.29 a 3.35 são apresentados os valores médios mensais para os anos em que existe 
informação anual suficiente, que permite efectuar uma análise temporal eficaz. 

 

 

Figura 3.29 – Variação de altura de onda significativa média mensal, em 1996. 

 

 

Figura 3.30 – Variação de altura de onda significativa média mensal, em 1997. 
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Figura 3.31 – Variação de altura de onda significativa média mensal, em 1998. 

 

 

Figura 3.32 – Variação de altura de onda significativa média mensal, em 1999. 

 

 

Figura 3.33 – Variação de altura de onda significativa média mensal em 2002. 
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Figura 3.34 – Variação de altura de onda significativa média mensal, em 2003. 

 

 

Figura 3.35 – Variação das alturas de onda significativa média mensal, em 2005. 

 

 

Figura 3.36 – Variação de altura de onda significativa média mensal, em 2006. 
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Relativamente às Figuras 3.29 a 3.36, em que existe um registo que engloba a quase totalidade do ano 
e por isso é possível retirar conclusões válidas, podemos observar que todos eles apresentam formas 
semelhantes. É perceptível que, nos meses que correspondem às estações mais frias do ano, de 
Outubro a Março, existem registos médios mais elevados que nos outros meses, formando assim um 
gráfico com uma forma em “U” ou seja, com valores médios de altura de onda significativa mais 
elevados nos primeiros e últimos meses do ano e valores de altura de onda significativa mais baixos 
nos meses que correspondem às épocas do ano mais quentes. 

No entanto existem excepções a esta regra, como é o caso do ano de 2005 em que, como mostra a 
Figura 3.35, não existe essa variação esperada. 

De notar que esta figura apresenta valores que oscilam entre meses consecutivos, com variações 
máximas de 1m entre o mês em que se obteve uma altura de onda significativa média maior e a menor. 

 

3.2. CONDIÇÕES MÉDIAS SAZONAIS  

3.2.1. VARIAÇÃO MENSAL DAS ALTURAS DE ONDA SIGNIFICATIVAS 

O método de análise que se segue será aplicado utilizando alguns filtros à amostra em causa. O filtro 
utilizado agrupa todos os registos mensais obtidos ao longo dos anos, para se tentar perceber se com o 
tempo existe alguma evolução temporal significativa dos valores. 

Serão apresentados gráficos que traduzem as distribuições mensais dos registos de altura de onda 
significativa juntamente com uma aproximação linear. 

Pela análise da Figura 3.37, nota-se ao longo dos anos uma ligeira queda na média dos valores de 
altura de onda significativa.  

Apesar de no gráfico não ser completamente nítido esse resultado, quando é efectuada uma análise da 
tendência dos resultados, verifica-se que através de uma correlação linear se detecta que a média dos 
valores registados vem decaindo ao longo dos anos. 

Verifica-se também que: 

• Entre 1993 e 2000 existe uma estabilidade nos valores registados das alturas de onda 
significativas; 

• Os anos de 1994, 2000 e 2003 são aqueles que apresentam os valores mais baixos dos registos 
observados; 

• De salientar que é também no ano de 2000 que se observa o valor mais elevado da altura de 
onda significativa, sendo neste ano o período de maior oscilação entre o valor mais alto e o mais 
baixo registados; 

• É a partir de 2000 que se observam maiores oscilações entre os valores da altura de onda 
significativa; 

• De 2000 a 2006 observa-se que existe um decréscimo progressivo na altura de onda 
significativa máxima. 
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Figura 3.37 – Variação mensal da altura de onda significativa, no mês de Janeiro. 

 

Na Figura 3.38, relativa ao mês de Fevereiro, verifica-se: 

• Um decréscimo dos valores globais da altura de onda significativa ao longo dos anos; 
• Os anos de 1994 e 2002 apresentam os valores mais elevados observados, sendo estes períodos 

os únicos a apresentarem valores da altura de onda significativa registados superiores a 6m; 
• Em 2003 parece existir um aumento gradual dos valores da altura de onda significativa, 

contrariando a variação global. 

 

 

Figura 3.38 – Variação mensal da altura de onda significativa, no mês de Fevereiro. 

 

Na Figura 3.39, referente ao mês de Março, a queda apresentada dos valores médios das alturas de 
onda significativas ao longo dos anos é menos significativa do que nos meses anteriores. Verifica-se 
também que: 



Evolução Temporal das Características da Agitação Marítima na Costa Oeste Portuguesa 
 

35 

• Em 1999, 2003 e 2006 existem registos de valores das alturas de onda significativas bastante 
superiores aos outros anos observados, parecendo existir aqui uma espécie de um ciclo que 
apresenta um aumento significativo nas alturas de ondas com intervalos espaçados de 3 anos; 

• De notar que o ano de 2003, para o qual se registou o valor mais elevado da altura de onda 
significativa, é também aquele onde ocorreu o menor valor registado em todo o período de 
análise. 

 

 

Figura 3.39 – Variação mensal da altura de onda significativa, no mês de Março. 

 

A Figura 3.40, que diz respeito à distribuição da altura de onda significativa no mês de Abril, mostra o 
mesmo tipo de tendência, pois é notória uma queda ao longo dos anos, sendo que, nos anos de 1997, 
2003 e 2004, se nota um aumento da grandeza dos registos, sendo estes os anos que apresentam 
valores das alturas de onda significativas maiores. Todos os restantes anos parecem bastante 
semelhantes em termos globais. 

 

 

Figura 3.40 – Variação mensal da altura de onda significativa, no mês de Abril. 

A Figura 3.41 mostra a evolução da altura de onda significativa entre 1994 e 2006 para o mês de 
Maio. Nele, é possível verificar que existe uma certa tendência de decréscimo do valor médio da altura 
de onda significativa ao longo do tempo. Na aproximação linear, que decresce ao longo de todo o 



Evolução Temporal das Características da Agitação Marítima na Costa Oeste Portuguesa 
 

36 

período temporal, esse resultado é perfeitamente visível. De salientar os registos observados em 2002 
e 2006 que apresentam picos máximos bastante superiores aos registados nos outros anos. 

 

 

Figura 3.41 – Variação mensal da altura de onda significativa no mês de Maio 

 

O mês de Junho, Figura 3.42, não é muito diferente relativamente ao já descrito nos meses anteriores, 
isto é, continua a existir um decréscimo anual médio do valor da altura de onda significativa.  

De notar que 2002 e 2006 foram os únicos anos que contrariaram esta tendência, verificando-se no 
gráfico que existiu um pequeno aumento nos valores das alturas de onda significativas. Assinala-se 
ainda que o máximo observado reporta ao ano de 1997. 

 

 

Figura 3.42 – Variação mensal da altura de onda significativa, no mês de Junho 

A Figura 3.43, relativamente ao mês de Julho mostra que ao longo de todo o período de registos, 
existe uma diminuição ligeira do valor médio da altura de onda significativa. Nesta análise apenas 
foram registados dados que compreendem o período de 2001 a 2006. Na figura verifica-se que existe 
uma certa estabilidade nos registos observados, sendo de salientar o facto de os valores máximos se 
verificarem nos anos de 2001 e 2005, existindo em 2003 alguns registos dessa grandeza também. 
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Figura 3.43 – Variação mensal da altura de onda significativa, no mês de Julho. 

 

A frequência da altura de onda significativa nos meses de Agosto, mostra pela primeira vez, uma 
evolução contrária aos meses analisados até agora. Analisando a aproximação linear efectuada aos 
registos, verifica-se que ao longo de todo o período de registos, existe uma subida do valor médio da 
altura de onda significativa. Salientam-se os registos que compreendem o período temporal desde 
finais de 2003 a 2006 que mostram existir um aumento substancial global dos valores das alturas de 
onda significativas. 

 

 

Figura 3.44 – Variação mensal da altura de onda significativa, no mês de Agosto. 

Dos registos obtidos nos meses de Setembro, Figura 3.45, pode-se indicar duas notas importantes. 
Existe uma estabilidade global dos registos efectuados neste período, como demonstra a recta de 
aproximação linear, por outro lado verifica-se que entre 1996 e 1998 e finais de 2005 e o ano de 2006, 
os registos observados apresentam valores bastante superiores aos registados entre 1999 e 2005. 
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Figura 3.45 – Variação mensal da altura de onda significativa, no mês de Setembro. 

 

Da Figura 3.46, relativa ao mês de Outubro, retira-se que: 

• Os anos de 1993, 1999, 2003 e 2006 apresentam os valores máximos observados das alturas de 
onda significativas; 

• O ano de 2003 foi o único período que obteve registos superiores a 7m; 
• Existe um decréscimo global dos registos das alturas de onda significativas ao longo dos anos. 

 

 

Figura 3.46 – Variação mensal da altura de onda significativa, no mês de Outubro. 

A frequência da altura de onda significativa no mês de Novembro, Figura 3.47 revela um decréscimo 
contínuo de 1993 até 2004, exceptuando o ano de 2003, que revela a existência dos valores máximos 
registados neste mês. Em 2006 os registos obtidos mostram a existência de nova subida, atingindo-se 
níveis mais elevados que nos anos anteriores. 
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Figura 3.47 – Variação mensal da altura de onda significativa, no mês de Novembro. 

 

A Figura 3.48, que diz respeito aos registos obtidos no mês de Dezembro, demonstra que ao longo dos 
anos existiu uma grande variação nos valores das alturas de onda significativas, pois é notório que não 
existe uma tendência fixa nos registos obtidos. Pode-se verificar que os máximos obtidos reportam aos 
anos de 1994, 1998, 2002 e 2006, revelando assim parecer existir um ciclo com um período de 4 anos 
onde aparecem valores máximos superiores aos normalmente registados. Os valores mais baixos 
registados referem-se ao ano de 2001. 

 

 

Figura 3.48 – Variação mensal da altura de onda significativa, no mês de Dezembro. 

3.2.2. MÉDIAS MENSAIS DA ALTURA DE ONDA SIGNIFICATIVA 

Depois de na análise anterior ter sido apresentado os resultados das distribuições mensais ao longo do 
período de análise será efectuada uma análise semelhante à anterior, só que agora, em vez de serem 
utilizados os registos mensais brutos, serão utilizadas as médias das alturas de onda significativas 
obtidas mensalmente, Quadro 3.8 e Figuras 3.49 a 3.60. 
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Quadro 3.8 – Médias mensais das alturas de onda significativas. 

A
no

/M
ês

 

Ja
ne

iro
 

F
ev

er
ei

ro
 

M
ar

ço
 

A
br

il 

M
ai

o 

Ju
nh

o 

Ju
lh

o 

A
go

st
o 

S
et

em
br

o 

O
ut

ub
ro

 

N
ov

em
br

o 

D
ez

em
br

o 

1993          4,2 2,6 3,7 

1994 4,2 4,4 2,7      2,2  2,6 4,8 

1995 3,8         2,8   

1996   2,8 3,1 1,7    1,9 2,5 4,1 2,7 

1997 1,9  2,7  2,3 2,1  1,9 1,6 2,4 4,5  

1998   2,7 4,2 2 1,8 2 1,1 3,3 2,6 4 4,6 

1999 4,2 4,9 3,3 2,8 2,4  2,1  3 5 2,5 3,8 

2000 4 3,7  3,3         

2001     1,2 1,2 1,4 1,2 1,3 2,3  1,4 

2002 3,5 3,6 2,4 2,2 2,3 1,7 1,3 1,1 1,1  4,1 3,5 

2003 3,3 3 2,6 2,1 1,6 1,4 1,1 1 1,2 2,6 3,2 2,1 

2004    3,2 1,3 1,2 1,3 1,7 1,7 2,9 1,5 3,06 

2005    2 1,7 1,3 2,1 1,1 1,7 2,2 1,5 2,1 

2006 3,3  2,8 2 1,9 1,3 1,3 1,4 2 3 3,4 3,8 

 

 

Figura 3.49 – Variação da altura de onda significativa média durante o mês de Janeiro. 
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Figura 3.50 – Variação da altura de onda significativa média durante o mês de Fevereiro. 

 

 

Figura 3.51 – Variação da altura de onda significativa média durante o mês de Março. 

 

 

Figura 3.52 – Variação da altura de onda significativa média durante o mês de Abril. 
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Figura 3.53 – Variação da altura de onda significativa média durante o mês de Maio. 

 

 

Figura 3.54 – Variação da altura de onda significativa média durante o mês de Junho. 

 

 

Figura 3.55 – Variação da altura de onda significativa média durante o mês de Julho. 
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Figura 3.56 – Variação da altura de onda significativa média durante o mês de Agosto. 

 

 

Figura 3.57 – Variação da altura de onda significativa média durante o mês de Setembro. 

 

 

Figura 3.58 – Variação da altura de onda significativa média durante o mês de Outubro. 
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Figura 3.59 – Variação da altura de onda significativa média durante o mês de Novembro. 

 

 

Figura 3.60 – Variação da altura de onda significativa média durante o mês de Dezembro. 

 

Relativamente às figuras apresentadas é possível retirar os resultados apresentados no Quadro 3.9a e 
3.9b. 

Quadro 3.9a – Conclusões da variação das alturas de onda significativas médias mensais, de Janeiro a Maio. 

Mês Conclusões 

Janeiro Existe uma quebra gradual dos valores médios das alturas de onda significativas registadas. A 

excepção é o ano de 1997, em que esses registos tiveram valores médios abaixo dos outros 

anos. 

Fevereiro O valor médio da altura de onda significativa vem decrescendo continuamente. 

Março Não se observam grandes alterações médias da altura de onda significativa, sendo que ao 

longo de todo o período registado obtiveram-se valores muito semelhantes de ano para ano. 

Abril Verifica-se uma diminuição nos valores da altura de onda significativa ao longo dos anos. 

Maio Existe um decréscimo no valor médio da altura de onda significativa nos primeiros anos de 

registo, sendo que no ano de 2002 existe um aumento desse valor. Daí até 2006 regista-se 

nova queda da altura de onda significativa média até 2006. 
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Quadro 3.9b - Conclusões da variação das alturas de onda significativas médias mensais, de Junho a Dezembro. 

Mês Conclusões 

Junho Decréscimo nos valores da altura de onda significativa média. 

Julho Decréscimo nos valores da altura de onda significativa média, exceptuando o ano de 2005 em 

que existiu um aumento significativo. 

Agosto Exceptuando o ano de 1997, em que os valores da altura de onda significativa média foram 

bastante mais elevados que nos outros anos, pode-se verificar que neste mês houve uma 

estabilidade bastante grande nos valores da altura de onda significativa média, que oscilaram 

entre 1,6m e 1m. 

Setembro Decréscimo da altura de onda significativa média entre 1994 e 1997. Nos anos de 1998 e 1999 

existiu um aumento significativo desse valor. De 2000 até 2006 verifica-se que existe um 

ligeiro aumento anual da altura de onda significativa média. 

Outubro Exceptuando os anos de 1993 e 1998, em que os valores da altura de onda significativa média 

foram bastante superiores, verifica-se uma estabilidade bastante grande. 

Novembro 

Dezembro 

A análise de Novembro e Dezembro apresenta resultados semelhantes. 

Os registos obtidos nestes meses revelam grandes oscilações. Através da linha de tendência 

criada no gráfico, podemos entender que existe um decréscimo dos valores médios das alturas 

de onda significativas ao longo dos anos. Analisando o gráfico ano a ano, não conseguimos 

detectar esse resultado, pois ao longo dos anos existem muitas variações dos valores. 

 

3.3. ANÁLISE DE CONDIÇÕES CONSIDERADAS DE TEMPORAL  

No estudo das alturas de onda significativas, característica da agitação marítima costeira, é também 
importante a análise dos valores máximos registados, permitindo verificar se ao longo do tempo se 
tem, ou não, assistido a um aumento do valor máximo das alturas de onda significativas na costa 
Oeste. Este aspecto é importante visto que este valor é utilizado no dimensionamento das estruturas 
costeiras. 

A análise de condições consideradas de temporal considera apenas as alturas de onda superiores a 6m. 

 

3.3.1. REGISTOS CONSIDERADOS 

O Quadro 3.10 identifica o número de registos da altura de onda significativa superiores a 6m 
verificados em cada ano. De salientar que os anos de 1995, 2001 e 2005 não obtiveram qualquer 
registo que cumprisse o filtro apresentado. O ano que obteve o maior número de registos foi o de 
2006, com 92 presenças. 

 

Quadro 3.10 – Número de valores máximos considerados. 

Ano 1993 1994 1996 1997 1998 1999 2000 2002 2003 2004 2006 

Nº de Registos 5 66 11 20 73 34 6 64 73 15 92 
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3.3.2. ANÁLISE DOS VALORES E DAS MÉDIAS MÓVEIS 

O Quadro 3.11 e a Figura 3.61 apresentam os valores médios anuais calculados. 

Quadro 3.11 – Valores médios anuais calculados com base nos valores máximos considerados. 

Ano 1993 1994 1996 1997 1998 1999 2000 2002 2003 2004 2006 

Média da altura de 

onda significativa 
6,3 6,7 6,4 6,3 6,9 6,4 6,1 6,5 7,2 6,5 6,9 

Média Móvel (k=3)   6,47 6,47 6,53 6,53 6,47 6,33 6,6 6,73 6,87 

 

 

Figura 3.61 – Altura de onda significativa média anual calculada com base nos valores máximos considerados. 

 

Pela análise da Figura 3.61, é difícil perceber se existe alguma tendência nos resultados obtidos. Ao 
longo do período temporal analisado não se consegue ter uma percepção fácil e óbvia da evolução 
destes valores. Então, pode-se recorrer ao método estatístico das médias móveis, já utilizado noutras 
análises anteriores, e tentar com isto, verificar se, efectivamente, existe alguma possível análise destes 
valores.  

Assim, no Quadro 3.12, é possível observar-se a distribuição por médias móveis destes registos. A 
Figura 3.62 permite interpretar que, ao longo do tempo os resultados têm sido semelhantes entre si, 
exceptuando os anos finais de análise em que se observa um ligeiro acréscimo destes valores médios. 

 

 

Figura 3.62 – Altura de onda significativa média anual calculada com base nos valores máximos considerados – 

médias móveis. 
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3.3.3. VALORES MÁXIMOS DA ALTURA DE ONDA SIGNIFICATIVA 

No Quadro 3.12 e na Figura 3.63 são apresentados as médias dos dez valores máximos das alturas de 
onda significativas atingidos em cada ano. 

A análise será feita de duas formas distintas. Primeiro, serão calculadas as médias das dez maiores 
alturas de onda significativas registadas e a partir deste resultado será feita uma aproximação pelo 
método das médias móveis. Posteriormente, serão também calculadas as médias móveis das médias 
dos maiores registos anuais. 

 

Quadro 3.12 – Média das dez maiores alturas de onda significativas anuais. 

Ano 1993 1994 1996 1997 1998 1999 2000 2002 2003 2004 2006 

Média 6,082 7,708 6,475 6,56 8,134 6,804 6,042 7,129 8,73 6,331 7,891 

 

 

Figura 3.63 – Média das dez maiores alturas de onda significativas anuais. 

 

Como é possível observar na Figura 3.63, fazendo uma análise de médias móveis de duas ordens 
diferentes (ordem 3 e 5), é possível verificar que não existe um aumento nem uma diminuição 
significativa das médias dos maiores registos anuais.  

Apesar de existirem anos em que essas médias são superiores a outros anos, ao analisar-se a tendência 
que esses resultados ilustram, verifica-se que a sua variação é muito pouco significativa. 

No entanto, é possível verificar que nos últimos anos parece existir um aumento deste valor médio 
máximo que, em 2003, atingiu o seu valor mais elevado. 

É também possível verificar que, pela primeira vez e em 2003, o valor da altura de onda significativa 
superou a fasquia dos 9m, valor nunca verificado em todos os outros anos estudados. É também de 
salientar que para as dez maiores alturas de onda significativas, se verifica que em 2003, o décimo 
valor mais elevado é igual ao segundo valor mais elevado de todos os outros anos. 

As médias móveis das médias máximas anuais obtidas, estão apresentadas no Quadro 3.13. 
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Quadro 3.13 – Médias móveis da média das dez maiores alturas de onda significativas anuais. 

Ano Média Móvel (k=3)  Ano Média Móvel (k=3) 

1993   2000 6,99 

1994   2001 5,60 

1995 6,33  2002 5,71 

1996 6,46  2003 6,60 

1997 6,08  2004 7,40 

1998 7,06  2005 6,50 

1999 7,17  2006 6,22 

 

3.3.4. ANÁLISE DE VALORES EXTREMOS DE ALTURAS DE ONDA SIGNIFICATIVAS 

A determinação de valores extremos de alturas de onda significativas revela-se de extrema importância 
no dimensionamento de estruturas costeiras ou portuárias, com relação directa no custo de construção. 
A estimativa a longo prazo da distribuição total das ondas registadas a longo prazo fornece uma 
distribuição teórica das probabilidades de ocorrência do parâmetro Hmo ao longo de vários anos. Estas 
estimativas podem ser efectuadas recorrendo-se a diversos métodos de análise estatística, como a 
distribuição normal, Log-normal, Gyumbel, Fisher-Tippet I ou de Weibull (Pinto,1995).  

A análise de extremos de alturas de onda significativas foi, neste trabalho, realizada de acordo com o 
método de Weibull. A metodologia de cálculo aplicada seguiu os seguintes passos: 

1. Colocação dos valores de Hmo por ordem decrescente; 

2. Cálculo da probabilidade ou posição gráfica, através da expressão: 

 

( )s sm

T

0,27
m 0,20

kF H H 1
0,23

N 0,20
k

− −
≤ = −

+ +
 (3.2) 

 

em que ( )s smF H H≤  representa a probabilidade da m-ésima Hmo não ser excedida e Hmom o m-

ésima valor de Hmo existente, m o número de ordem de Hmo (1, 2, ..., N) e NT o número total 
de Hmo do registo, obtidos em K anos. 

3. Cálculo dos parâmetros A e B usando a regressão linear: 

 

 (3.3) 

 (3.4) 

 

4. Determinação do período de retorno, que representa o intervalo de tempo médio entre eventos 
sucessivos de uma Hmo extrema, para que seja igualada ou excedida. 
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 (3.5) 

 

em que Hmor representa a Hmo com um período de retorno Tr, 

 

( )( )

  
= − − − −   λ  

= λ

r

1/ k

r

1
Y ln ln 1 (FT I)

Tr

Y ln Tr (WEIBULL)

 (3.6) 

 

 representa o número médio de eventos por ano, Tr o período de retorno (anos) e K o  

comprimento do registo (anos). 

5. Depois do cálculo do período de retorno determinam-se os intervalos de confiança. Aplicando a 
expressão seguinte e utilizando o Quadro 3.14, é possível apresentar os limites do intervalo de 
confiança em relação a Hmor. 

 

( )( )σ = + α − + ε ν
1/ 22

nr r

1
1,0 Y C ln

N
 (3.7) 

 

em que nrσ representa o desvio padrão normalizado de uma altura de onda significativa com 

período de retorno r, N o número de alturas de onda significativas, 
1,3

2 1N K ln
1 e

−α + − να = α , 

1 2, , C, , Kα α ε  os coeficientes empíricos (Quadro 3.14) e ν  o parâmetro igual N/NT . 

 

Quadro 3.14 - Coeficientes da fórmula de desvio padrão standard para 

alturas de onda significativas extremas (Goda, 1988). 

Distribuição 1α  2α  K1 C ∈  

Weibull (k = 0,75) 1.65 11.4 -0.63 0.0 1.15 

Weibull (k = 1,0) 1.92 11.4 0.00 0.3 0.90 

Weibull (k = 1,4) 2.05 11.4 0.69 0.4 0.72 

Weibull (k = 2,0) 2.24 11.4 1.34 0.5 0.54 

 

A magnitude absoluta do desvio padrão da altura de onda significativa é calculada por: 

 

 (3.8) 

 

em que rσ representa o erro padrão de altura da onda significativa com um período de retorno r e 
sHσ o 

desvio padrão das alturas de ondas significativas consideradas, igual a, 
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( )
s

N 2

s,i s
2 1

H

H H

N

−
σ =

∑
 (3.9) 

 

Quadro 3.15 – Limites dos Intervalos de Confiança para Alturas Significativas Extremas. 

Nível de Confiança 

(%) 

Limites do Intervalo de 
Confiança em Relação a 

srH  

Probabilidade de Excedência do 

Limite Superior (%) 

80 ± 1.28 σ r 10.0 

85 ± 1.44 σ r 7.5 

90 ± 1.65 σ r 5.0 

95 ± 1.96 σ r 2.5 

99 ± 2.58 σ r 0.5 

 

Assim, e seguindo a metodologia apresentada, para a análise de extremos, usando os máximos anuais 
das alturas de onda significativas, obtiveram-se várias figuras que ilustram, para diferentes valores do 
parâmetro k, as rectas de regressão linear correspondentes, partindo da expressão seguinte, 

 

 (3.10) 

 

Após este cálculo é possível determinar alturas de onda significativas associadas a um determinado 
período de retorno para o parâmetro k associado ao melhor coeficiente de correlação linear. Assim, 
verifica-se que, neste caso, a utilização do parâmetro k=2,0 é aquele que melhor aproxima a recta aos 
valores considerados, Figura 3.64 e Quadro 3.16. 

 

 

Figura 3.64 – Parâmetros A e B usando a regressão linear. 
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Quadro 3.16 - Estimativa das alturas de onda significativas para vários períodos de retorno. 

 

Período de Retorno Nível de Confiança 

Tr 
k Hmor 

80% 90% 99% 

30 2 10,1 12,0 12,5 13,9 

45 2 10,5 12,4 13,0 14,4 

60 2 10,7 12,7 13,3 14,7 

 

O Quadro 3.16 apresenta as alturas de onda significativas em função do período de retorno estipulado.  

No que respeita aos níveis de confiança, quanto maior for a exigência, maior será o valor de Hmor, 
podendo este atingir, para um nível de confiança elevado, 14,7m. 

Foi também efectuada uma análise semelhante à anterior, mas utilizando todos os registos de alturas 
de onda significativas superiores a 6m.  

Aplicando a metodologia da análise de Weibull, verifica-se que a utilização do parâmetro k=1,3 é 
aquela que melhor se aproxima à dos registos utilizados, obtendo-se um coeficiente de correlação 
linear muito próximo da unidade, como se verifica na Figura 3.65 

 

 

Figura 3.65 - Parâmetros A e B obtidos usando a regressão linear. 

 

A partir dos parâmetros A e B obtidos, correspondentes à recta de regressão linear, é possível calcular 
os valores de Hmor para diferentes períodos de retorno.  
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Quadro 3.17 - Estimativa das alturas de onda significativas para vários períodos de retorno. 

Período de Retorno Nível de Confiança 

Tr 

k Hmor 

80% 90% 99% 

30 1,3 9,9 10,4 10,5 10,9 

45 1,3 10,1 10,6 10,7 11,1 

60 1,3 10,3 10,7 10,9 11,2 

 

Analisando as duas aproximações, pode-se concluir que na primeira análise, onde se considerou 
apenas as maiores Hmo anuais registadas no período de observação, para diferentes períodos de 
retorno obtinham-se valores (com um nível de confiança bastante elevado) de cerca de 14m, enquanto 
que numa análise posterior foram analisados todos os registos de Hmo superiores a 5m e aí, com uma 
base de dados muito mais elevada, para o mesmo nível de confiança, atingiram-se valores mais baixos. 
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4 
ANÁLISE DOS PERÍODOS DE PICO 

 

 

4.1. INTRODUÇÃO 

A análise que se segue incide sobre os valores dos períodos de pico (Tp). Esta análise será orientada de 
acordo com a mesma abordagem adoptada para as alturas de onda significativas. 

Serão apresentadas, sob a forma de figuras e quadros, as frequências desta característica ao longo do 
tempo e daí serão retiradas as conclusões sobre os resultados obtidos. 

 

4.2. CONDIÇÕES MÉDIAS GLOBAIS  

4.2.1 DISTRIBUIÇÃO, POR CLASSES, DO PERÍODO DE PICO 

No estudo da evolução temporal das características da agitação marítima é de relevante importância o 
estudo do período de pico. Dados os registos obtidos, é possível efectuar uma análise desta 
característica por classes. Assim, e dado que a análise em bruto de todos os registos não levariam a 
nenhuma conclusão imediata, serão adoptados critérios que dividem os registos em classes. 

Os períodos analisados, nesta fase, serão agrupados de 2 em 2s. O Quadro 4.1 mostra a distribuição 
por classes de períodos, entre 1993 e 1995. 

 

Quadro 4.1 – Distribuição, por classes, dos períodos de pico, entre 1993 e 1995. 

 

Nas Figuras 4.1 a 4.3, estão representados, para cada ano, o número de registos obtidos que se 
enquadram em cada classe dos períodos de pico escolhida. Analisando os resultados gráficos obtidos 
verifica-se que: 

• Em média, 50% dos registos obtidos pertencem a períodos que variam entre os 11s e os 15s; 

• Não foram registados períodos inferiores a 5s e superiores a 17s; 

• No ano de 1995, também devido ao facto de apenas terem sido analisados 51 registos, não se 
observam valores dos períodos de pico inferiores a 9s. 

Anos Classe T(p) 3-5 5-7 7-9 9-11 11-13 13-15 15-17 >17 Total 

1993 0 4 19 25 51 43 9 0 151 

1994 0 5 27 99 139 154 23 0 447 

1995 

N
º 

de
 

R
eg

is
to

s 

0 0 0 17 22 8 4 0 51 
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Figura 4.1 – Distribuição, por classes, do período de pico em 1993. 

 

 

Figura 4.2 – Distribuição, por classes, do período de pico em 1994. 

 

 

Figura 4.3 – Distribuição, por classes, do período de pico em 1995. 

 

O Quadro 4.2 e as Figuras 4.4 a 4.14 representam as frequências do período de pico entre 1996 e 2006. 
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Quadro 4.2 – Distribuição, por classes, dos períodos de pico entre 1996 e 2006. 

 

 

Figura 4.4 – Distribuição, por classes, do período de pico em 1996. 

 

 

Figura 4.5 – Distribuição, por classes, do período de pico em 1997. 

Anos Classe T(p) 3-5 5-7 7-9 9-11 11-13 13-15 15-17 >17 Total 

1996 0 10 53 164 134 34 1 0 396 

1997 0 7 65 110 157 69 2 0 410 

1998 0 15 50 168 206 175 66 2 682 

1999 0 4 123 313 310 146 16 0 912 

2000 0 6 48 99 88 106 53 0 400 

2001 0 8 103 103 39 17 0 0 270 

2002 0 5 126 217 182 127 10 0 667 

2003 0 39 161 256 208 150 56 12 882 

2004 0 275 674 551 253 110 30 0 1893 

2005 0 98 493 396 128 108 50 0 1273 

2006 

N
º 

de
 R

eg
is

to
s 

0 159 309 374 293 61 20 1 1217 
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Figura 4.6 – Distribuição, por classes, do período de pico em 1998. 

 

 

Figura 4.7 – Distribuição, por classes, do período de pico em 1999. 

 

 

Figura 4.8 – Distribuição, por classes, do período de pico em 2000. 
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Figura 4.9 – Distribuição, por classes, do período de pico em 2001. 

 

 

Figura 4.10 – Distribuição, por classes, do período de pico em 2002. 

 

 

Figura 4.11 – Distribuição, por classes, do período de pico em 2003. 
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Figura 4.12 – Distribuição, por classes, do período de pico em 2004. 

 

 

Figura 4.13 – Distribuição, por classes, do período de pico em 2005. 

 

 

Figura 4.14 – Distribuição, por classes, do período de pico em 2006. 

 

 

O Quadro 4.3 resume os principais aspectos detectados nesta análise. 
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Quadro 4.3 – Distribuição, por classes, do período de pico entre 1996 e 2001. 

Anos Características 

1996 • A classe dominante corresponde ao intervalo de 9s a 11s; 

• Não foram registados períodos inferiores a 5s nem superiores a 17s; 

• A média é de 10,6s. 

1997 • O maior número de registos encontra-se na classe de 11s a 13s, com quase 405 dos registos 
totais; 

• Não foram registados períodos inferiores a 5s nem superiores a 17s; 

• A média é de 11,0s. 

1998 • Verifica-se que 80%, num total de 682 registos, pertencem a períodos registados entre os 9s e os 
15s; 

• Foram obtidos dois registos com períodos superiores a 17s; 

• A média é de 12,1s. 

1999 • Aproximadamente 65% dos registos situam-se entre os 9s e os 13s; 

• Não existem registos de ondas com períodos superiores a 17s; 

• A média é de 11,2s, num total de 912 registos. 

2000 • A classe com maior número de registos, contrariando todos os anos anteriores, pertence à classe 
13s a 15s; 

• Cerca de 15% dos períodos analisados compreendem a períodos entre 15s a 17s; 

• A média é de 12,0s. 

2001 • As classes que englobam períodos de 7s a 11s contêm 70% dos registos totais obtidos em 2001; 

• Não foi registado nenhum período superior a 15s; 

• A média é de 9,6s. 

2002 • Períodos entre 9s e 13s correspondem a 2/3 dos resultados obtidos; 

• Não existem registos de períodos superiores a 17s nem inferiores a 5s; 

• A média dos registos situa-se nos 11,2s. 

2003 • 45% dos registos obtidos correspondem a períodos de pico entre os 9s e os 13s; 

• Foram observados 12 registos superiores a 17s, que correspondem a cerca de 1,5% da totalidade 
de registos neste ano; 

• A média é de 11,1s. 

2004 • Foi o ano com maior número de registos efectuados; 

• Não foram registados períodos inferiores a 5s nem superiores a 17s; 

• A média é de 10,5s. 

2005 • Cerca de 2/3 dos registos obtidos correspondem a períodos entre os 7s e os 11s; 

• Não foram registados períodos inferiores a 5s nem superiores a 17s; 

• A média dos registos obtidos é de 10,9s. 

2006 • Cerca de 2/3 dos registos obtidos correspondem a períodos entre os 7s e os 11s; 

• Não foram registados períodos inferiores a 5s; 

• A média dos registos obtidos é de 10,7s. 
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4.2.2. MÉDIA ANUAL DO PERÍODO DE PICO 

Uma das maneiras mais rápidas de se tentar prever ou verificar a tendência evolutiva de uma 
característica estudada ao longo de um período de tempo, é calcular a média obtida anualmente e 
observar se ao longo do período de registo é possível identificar uma tendência de resultados que nos 
permita chegar a alguma conclusão, Quadro 4.4 e Figura 4.15. 

 

Quadro 4.4 – Média anual dos períodos de pico registados. 

Ano Média  Ano Média 

1993 11,8  2000 12,0 

1994 12,2  2001 9,6 

1995 12,2  2002 11,2 

1996 10,6  2003 11,1 

1997 11,0  2004 10,5 

1998 12,1  2005 10,9 

1999 11,2  2006 10,7 

 

Observando a Figura 4.15, pode-se verificar que existe uma relativa estabilidade nas médias anuais 
dos registos obtidos. Verifica-se também que apesar de se notar um ligeiro decréscimo ao longo dos 
anos, existem períodos de tempo em que há uma oscilação entre cada ano e por essa razão é difícil 
interpretar uma possível tendência nos resultados exibidos. Assim, justifica-se o recurso ao método 
das médias móveis nesta análise para que, utilizando um método diferente, se tente chegar a um 
resultado que permita obter uma conclusão mais clara a partir da Figura 4.15. 

 

 

Figura 4.15 – Média anual dos períodos de pico. 

 

A Figura 4.16 apresenta as médias anuais dos períodos de pico registados neste estudo e as duas linhas 
de aproximação dos resultados de acordo com o método das médias móveis. 
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A linha representada a cor de tijolo, que corresponde a uma linha de aproximação por médias móveis 
de ordem 3, permite-nos chegar a resultados ligeiramente diferentes dos registados no Quadro 4.4, 
pois já é mais perceptível que existe um decréscimo suave nas médias dos períodos analisados ao 
longo dos anos. Na figura foi também criada uma linha de tendência por médias móveis de ordem 5. 
Através dessa linha de tendência o resultado deixa de ter qualquer dúvida e pode-se dizer que, 
efectivamente, tem existido uma diminuição ligeira, das médias dos períodos de pico registados na 
bóia ao largo do porto de Leixões. 

Será também interessante verificar que resultados serão obtidos se, em vez de se efectuar a análise 
anualmente, se agruparem os registos obtidos de dois em dois anos. A Figura 4.17 permite verificar 
essa análise dos registos bi-anuais das médias anuais dos períodos de pico. 

 

 

Figura 4.16 – Média anual dos períodos de pico e médias móveis associadas. 

 

De acordo com a Figura 4.17 pode-se verificar que ao agruparmos os registos bi-anualmente, 
chegamos a resultados semelhantes aos obtidos anualmente. É também possível verificar, nessa figura, 
que a linha de tendência criada por aproximação dos resultados sofre uma quebra ao longo do tempo e 
como consequência resulta numa diminuição do valor médio dos períodos de pico. 

 

 

Figura 4.17 – Média bi-anual dos períodos de pico. 
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4.2.3. FREQUÊNCIA MÉDIA MENSAL DOS PERÍODOS DE PICO ANUAIS 

Nesta análise pretende-se observar se é possível encontrar semelhanças entre os diferentes anos em 
que se efectuaram registos. A partir dos registos anuais obtidos, serão calculadas as médias mensais 
em cada ano.  

O objectivo será tentar perceber se existe alguma analogia na variação dessas médias mensais ao longo 
do ano. Neste estudo apenas se terá em conta os anos em que existe um número significativo de dados. 

De acordo com a Figura 4.18 verifica-se que, apesar de não existirem registos em todos os meses do 
ano, existe uma variação da média mensal que diminui nos primeiros meses do ano e que na parte final 
do mesmo se verifica um aumento desse mesmo valor. 

 

 

Figura 4.18 – Frequência média mensal do período de pico, em 1994. 

 

As Figuras 4.19 a 4.23 mostram a variação desta característica em cada ano. 

 

 

Figura 4.19 – Frequência média mensal do período de pico, em 1997. 
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Figura 4.20 – Frequência média mensal do período de pico em 1999. 

 

 

Figura 4.21 – Frequência média mensal do período de pico, em 2002. 

 

 

Figura 4.22 – Frequência média mensal do período de pico, em 2003. 
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Figura 4.23 – Frequência média mensal do período de pico, em 2006. 

 

Da observação das figuras anteriores é possível afirmar que existe uma tendência, em todos os anos 
analisados, para o registo de períodos de pico mais elevados nos meses de Outono e Inverno que nos 
meses de Primavera e Verão. Assim, em praticamente todos os anos se observa um decréscimo médio 
do período de pico até Agosto e que, posteriormente, começam a ser registados, novamente, valores 
que vão aumentando gradualmente até ao final do ano. 

 

4.3. CONDIÇÕES MÉDIAS SAZONAIS  

4.3.1. ANÁLISE MENSAL DA FREQUÊNCIA DO PERÍODO DE PICO 

Depois de analisada a evolução ao longo de cada ano, procurar-se-á agora verificar se existe alguma 
tendência mensal na evolução temporal dos registos, Quadro 4.5 e Figuras 4.24 a 4.35. 

Quadro 4.5 – Média mensal dos períodos de pico. 

Ano 

Mês 19
93

 

19
94

 

19
95

 

19
96

 

19
97

 

19
98

 

19
99

 

20
00

 

20
01

 

20
02

 

20
03

 

20
04

 

20
05

 

20
06

 
Jan.  13,7 11,9  7  12,8 13,2  11,9 11   10,4 

Fev.  12,1     14,2 13,1  11,5 11,7    

Mar.  10,9  10 13 8,2 10,8   10,6 11,7   11,1 

Abr.    11,6 9 10,8 10 10,1  9,7 8,9 11,5 11,4 9,2 

Mai.    8,15 9,3 7,2 9,8 8,1  9,2 8,1 9,3 8,4 7,3 

Jun.      6,5   7,8 8,1 8,2 7,8 7,5 7,2 

Jul.     9,7 9   7,6 7 6,9 8,3 7 8,4 

Ago.     10,7 7,4 10,3  8 7,1 7,2 7,8 7,6 8 

Set.  8,4  8,6 8,8 11 10,1  8,4 8,9 8,4 8,4 9,6 8,1 

Out. 11,4  11,4 10,6 11,7 10,1 12,1  9,8  9,4 10,7 11,9 11,4 

Nov. 12,4 10  11,4  12,9 10,2   11,2 11,3 11,2 12 12 

Dez. 12,2 12,6  10,1  12,8 11,1  8,9 10,4 9,4 13,2 12,2 12,3 
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Figura 4.24 – Variação dos períodos de pico médios, em Janeiro. 

 

 

Figura 4.25 – Variação dos períodos de pico médios, em Fevereiro. 

 

 

Figura 4.26 – Variação dos períodos de pico médios, em Março. 
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Figura 4.27 – Variação dos períodos de pico médios, em Abril. 

 

 

Figura 4.28 – Variação dos períodos de pico médios, em Maio. 

 

 

Figura 4.29 – Variação dos períodos de pico médios, em Junho. 
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Figura 4.30 – Variação dos períodos de pico médios, em Julho. 

 

 

Figura 4.31 – Variação dos períodos de pico médios, em Agosto. 

 

 

Figura 4.32 – Variação dos períodos de pico médios, em Setembro. 
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Figura 4.33 – Variação dos períodos de pico médios, em Outubro. 

 

 

Figura 4.34 – Variação dos períodos de pico médios, em Novembro. 

 

 

Figura 4.35 – Variação dos períodos de pico médios, em Dezembro. 

 

Com base na informação apresentada nas figuras anteriores é possível retirar algumas conclusões. A 
evolução das médias mensais ao longo do tempo tem sofrido, como já se havia verificado em análise 
anterior, um decréscimo suave. Analisando as tendências lineares aproximadas verifica-se que a 
diminuição que acontece em quase todos os meses do ano é praticamente irrelevante já que, 
exceptuando os meses de Julho e Agosto, em que se observam variações de 3s, a maior diferença 
apresentada é de cerca de 1s. 
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5 
DIRECÇÃO MÉDIA 

 

 

5.1. INTRODUÇÃO 

Neste ponto será analisada a característica da direcção média. Assim, serão analisadas as direcções 
mais frequentes com que as ondas incidem na costa Oeste. Para efectuar este estudo é necessário 
agrupar as direcções de ondas registadas por classes. Assim, será lógico agrupar os dados registados 
através dos diferentes pontos colaterais da rosa-dos-ventos, Figura 5.1, que mostra as oito classes em 
que foram divididos os registos. 

 

 

Figura 5.1 – Sectores considerados na análise da direcção média. 

 

5.2. NÚMERO DE REGISTOS OBSERVADOS  

O Quadro 5.1 e a Figura 5.2 apresentam o número total de registos em cada uma das classes 
consideradas. 

 

Quadro 5.1 – Número de registos considerados em cada sector. 

Direcção N NE E SE S SO O NO 

Nº de Registos 116 2 7 3 27 454 4121 11508 

% Registos 0,7 0,0 0,0 0,0 0,2 2,8 25,4 70,9 
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Figura 5.2 – Número de registos considerados em cada sector. 

 

Da análise da Figura 5.2 verifica-se que 95% das ondas que chegam à costa Oeste portuguesa provêm 
de apenas duas direcções: Oeste e Noroeste. 

 

5.3. FREQUÊNCIA ANUAL DAS DIRECÇÕES MÉDIAS 

Depois de analisados os registos totais da direcção média das ondas, serão agora analisados esses 
mesmos registos, mas filtrando os resultados anualmente, Quadros 5.2a e 5.2b. 

Analisando esses quadros verifica-se que as direcções Oeste e Noroeste são aquelas em que as 
frequências de registo de ondas são claramente superiores às restantes orientações. De notar que, se 
observarmos as orientações de Nordeste, Este, Sudeste e Sul, percebe-se que raramente se observam 
ondas com essas direcções, mas que mesmo assim foram incluídas nesta análise. 

A Figura 5.3 mostra essa variação para 1993. Através da figura é de fácil percepção que a direcção 
dominante é a de Noroeste que contém cerca de 85% dos registos observados. 

 

Quadro 5.2a – Número de registos da direcção média, por ano, de 1993 a 1999. 

Direcção/Ano 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Norte 1 2      

Nordeste        

Este        

Sudeste        

Sul 3    4 2  

Sudoeste 4 7  28 29 17 23 

Oeste 14 138 7 147 227 116 213 

Noroeste 130 300 46 220 334 547 676 
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Quadro 5.2b – Número de registos da direcção média, por ano, de 2000 a 2006. 

Direcção/Ano 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Norte 1 21 19 18 20 8 26 

Nordeste    2  0  

Este  4  2  1  

Sudeste  1  2    

Sul 1  3 6 2  6 

Sudoeste 7 26 62 83 51 31 86 

Oeste 59 313 737 836 313 382 619 

Noroeste 332 1078 1632 2074 1492 853 1794 

 

 

Figura 5.3 – Frequência dos registos das direcções médias (%), em 1993. 

 

As figuras correspondentes aos anos posteriores a 1993 não serão apresentadas neste estudo pois, 
como é perceptível de verificar nos Quadros 5.2a e 5.2b, não iriam acrescentar informação diferente da 
apresentada, dado que os registos obtidos ao longo do tempo não sofreram alterações e a grande 
percentagem das ondas que chegam à costa onde se situa a bóia direccional provém da mesma 
direcção. 
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6 
DISTRIBUIÇÕES CONJUNTAS 

 

 

6.1 INTRODUÇÃO 

Nesta fase do trabalho e, depois de analisadas isoladamente cada característica da agitação marítima, é 
importante tentar perceber se existe alguma relação entre os valores registados das características em 
estudo. 

O estudo que se segue pretende analisar a relação entre a altura de onda significativa e o período de 
pico, quando se fixa uma determinada direcção. As direcções médias de onda a fixar serão apenas as 
mais representativas do registo obtido. Assim, serão analisadas duas distribuições conjuntas da altura 
de onda significativa e do período de pico, uma para a direcção Oeste e outra para Sudoeste. 

De realçar que as percentagens apresentadas foram normalizadas para que a análise gráfica seja de 
mais fácil compreensão. 

 

6.2 DISTRIBUIÇÃO CONJUNTA DA ALTURA DE ONDA SIGNIFICATIVA  
       E DO PERÍODO DE PICO NAS DIRECÇÕES DE OESTE E NOROESTE 

O Quadro 6.1 apresenta a distribuição conjunta da altura de onda significativa e do período de pico 
para as direcções Oeste e Noroeste. 

Quadro 6.1 – Distribuição conjunta da altura de onda significativa e do período de pico, por direcção em %. 

NW (73%) 5-7 7-11 11-15 >15  W (27%) 5-7 7-11 11-15 >15 

<1 3 7 1 0  <1 2 8 2 0 

1-3 7 36 16 1  1-3 2 34 17 1 

3-5 0 4 13 1  3-5 0 8 13 1 

>5 0 0 7 2  >5 0 0 9 2 

 

Da análise do Quadro 6.1 verifica-se que: 

• As distribuições conjuntas da altura de onda significativa e do período de pico nas duas 
direcções estudadas assemelham-se entre si, pois a maior percentagem de registos observados 
encontra-se na classe de períodos entre 7s e 11s e de alturas de onda entre 1 a 3m; 

• As alturas de onda significativas superiores a 5m, nas duas direcções estudadas, apenas 
reflectem 10% dos registos obtidos. 
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• A observação das alturas de onda significativas superiores a 5m só é possível para períodos 
superiores a 11s. Verifica-se também que para períodos superiores a 15s, não existe nenhum 
registo de onda inferior a 1m. 

 

6.3. DISTRIBUIÇÃO DAS ALTURAS DE ONDA SIGNIFICATIVAS MÁXIMAS  
        E DOS PERÍODOS DE PICO, POR DIRECÇÃO MÉDIA 

Nesta análise serão considerados os maiores valores da altura de onda significativa e do período de 
pico registados que serão associados à direcção média correspondente. Nesta distribuição, serão 
apenas consideradas as vinte maiores alturas de onda significativas e os vinte maiores períodos de pico 
em cada ano. Nos Quadros 6.2 e 6.3 é apresentada essa análise, para cada ano de registos. 

 

Quadro 6.2 - Distribuição da direcção associada às 20 maiores alturas de onda significativas por ano. 

D
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00

 

20
01

 

20
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20
03

 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

NE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

O 0 0 0 1 15 18 17 1 0 20 0 0 6 0 

NO 20 20 20 19 5 2 3 19 20 0 20 20 14 20 

 

Quadro 6.3 - Distribuição da direcção associada aos 20 maiores períodos de pico por ano. 
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N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

NE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

O 0 1 0 3 9 10 0 0 13 10 15 3 6 4 

NO 20 19 20 17 11 10 20 20 7 10 5 17 14 16 
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Da análise dos quadros anteriores pode-se concluir que: 

• No Quadro 6.2 verifica-se que 72% dos registos estão associados à direcção Noroeste. Apenas 
nos anos de 1997, 1998, 1999 e 2001, a direcção Oeste obteve um maior número de registos que 
a direcção Noroeste. 

• No Quadro 6.3. verifica-se que 73% dos registos estão associados à direcção Noroeste. Somente 
em 2001 e 2003, a direcção Oeste obteve um maior número de registos do que a direcção 
Noroeste. 
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7 
SÍNTESE E CONCLUSÕES 

 

 

O estudo realizado corresponde à análise da evolução temporal das características da agitação 
marítima na costa Oeste Portuguesa no que diz respeito aos dados relativos à bóia ondógrafa existente 
ao largo do porto de Leixões, entre 1993 e 2006. 

Esta análise consiste no tratamento de dados referentes a três características da agitação marítima: a 
altura de onda significativa (Hmo), o período de pico (Tp) e a direcção média. 

A observação e tratamento deste tipo de dados é de fundamental interesse em várias práticas de 
Engenharia Portuária, como por exemplo, estudos de propagação da agitação marítima, projecto e 
concepção de estruturas portuárias e análise de registos de agitação marítima. 

Na investigação realizada ocorreram várias limitações que dificultaram bastante a obtenção de 
resultados. O facto da aquisição de dados depender de equipamentos, neste caso de bóias direccionais, 
de medição e de estas se encontrarem inaptas durante vários períodos de tempo fazem com que os 
dados adquiridos não existam, muitas vezes, de forma contínua. De referir que, um estudo deste tipo, 
seria bastante mais preciso se a base de dados obtida fosse bastante mais alargada, isto é, o facto de se 
trabalhar apenas num período de análise com treze anos de registos faz com que alguns dos resultados 
não permitam uma conclusão clara e precisa. Assim, este estudo, para além de revelar dados que são 
importantes para vários estudos da agitação marítima, permite que, no futuro, se possa partir de uma 
base já construída para se adicionarem registos com períodos de análise mais alargados. 

A caracterização da agitação marítima realizada diferencia três tipos de condições na análise dos 
registos. A condição média global, que visa o estudo dos dados adquiridos integralmente, em que são 
analisados anualmente. A condição média sazonal, condição que analisa a variação dos registos num 
determinado período do ano e as condições de temporal que são bastante importantes no estudo e 
dimensionamento de estruturas marítimas. Esta última condição implica a utilização de filtros nos 
registos obtidos para que a análise incida somente em registos que atingem valores elevados da altura 
de onda significativa. Este tipo de análise varia consoante o local de estudo em que se situa a recolha 
de dados sendo que, no presente caso, se optou por considerar que se encontra na condição de 
temporal sempre que os valores de altura de onda significativa sejam superiores a 6m. 

A análise estatística dos dados adquiridos foi iniciada com a caracterização de alturas de onda 
significativas em condições médias globais. Da interpretação desses dados resultaram várias 
conclusões. 

Na análise da distribuição anual da altura de onda significativa verifica-se que é muito difícil retirar 
conclusões genéricas dos resultados obtidos. Devido à falta de dados em vários períodos de cada ano, 
não é possível obter conclusões que interpretem aquilo que acontece efectivamente. 
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Para alguns registos anuais mais completos é possível verificar que os valores de altura de onda 
significativa mais elevados se situam nos meses correspondentes à época de Outono/Inverno, mas 
mesmo estas simples interpretações gráficas não são de análise precisa. 

Na análise média global da distribuição anual de alturas de onda significativas por classes foi 
efectuada uma classificação dos registos obtidos agrupando-os em várias classes de altura de onda 
significativa. O resultado desta análise permite retirar as seguintes conclusões: os registos de alturas de 
onda significativas superiores a 7m têm uma frequência muito baixa sendo que, na sua totalidade, não 
chegam aos 5% do total de registos adquiridos; a maior frequência de registos ocorre nas classes de 
ondas que se situam entre 2 e 5m; verifica-se que, com a evolução temporal, os registos mais 
frequentes continuam a pertencer ao mesmo tipo de classe, não havendo, por isso, uma variação das 
alturas de onda significativas mais frequentes ao longo do tempo. 

As conclusões referentes à distribuição bi-anual da altura de onda significativa, por classes, 
assemelham-se às realizadas anualmente e obtêm-se as mesmas conclusões que no registo anual. 

Depois de analisados os registos por classes de alturas de onda, efectuou-se uma análise da média 
anual e bi-anual de altura de onda significativa. Atendendo aos resultados obtidos anualmente é de 
salientar três conclusões importantes. A média global de altura de onda significativa é de 3,5m. Em 
nenhum dos anos se registaram médias superiores a 4,5m e que o valor médio anual mais baixo 
atingido foi, em 2001, de 2,1m. 

Quanto à análise evolutiva desta média, pode-se concluir que, ao longo do período de aquisição de 
dados, tem-se vindo a verificar uma quebra significativa na média anual registada dado que, com a 
utilização do método das médias móveis, é possível verificar que existe um decréscimo das médias 
anuais de altura de onda significativa. 

No que respeita à análise bi-anual, as conclusões a retirar são semelhantes aos resultados da análise 
anual, já que o estudo estatístico mostra resultados claros que evidenciam que os valores médios de 
altura de onda significativa bi-anuais sofreram quedas médias de, aproximadamente, 1,5m desde 1993 
até 2006. 

Utilizando a média mensal dos registos obtidos e representando-os graficamente ao longo de cada ano, 
verifica-se que a variação é bastante semelhante entre si. O estudo realizado nestas condições permite 
concluir que a distribuição anual dos registos segue uma forma bastante característica. Constata-se que 
se obtêm valores médios de altura de onda significativa mais elevados nos períodos de Janeiro a 
Março e de Outubro a Dezembro, permitindo assim afirmar que, regra geral, existem alturas de onda 
significativas mais elevadas nos períodos de Outono e Inverno do que na época do ano que 
corresponde às estações de Primavera e Verão. 

Relativamente às condições médias sazonais, a caracterização de altura de onda significativa permite 
retirar também algumas conclusões. 

Com base nos registos obtidos no período de análise considerado, foram efectuadas duas análises 
distintas.Ao considerarmos somente os meses relativos ao período mais quente do ano (entre Maio e 
Setembro) conclui-se que a evolução mensal anual não se alterou significativamente, obtendo-se assim 
resultados relativamente constantes ao longo do período de aquisição de dados. 

No entanto, analisando o período de Outono/Inverno obtém-se outro tipo de conclusões: os meses 
iniciais do ano (Janeiro a Março) revelam que existe uma diminuição média mensal, enquanto o 
período relativo aos meses de Outubro a Dezembro mostram que existe essa mesma diminuição 
apenas numa fase inicial e que, a partir de 2003, essa tendência se inverte e os registos de altura de 
onda significativa aumentam ligeiramente até 2006. 
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A análise da frequência média mensal das alturas de onda significativas é semelhante à anterior, mas o 
tratamento dos dados utilizando a média mensal de cada ano permite retirar conclusões mais precisas 
em alguns pontos. 

No que respeita ao período de Maio a Setembro nota-se que, efectivamente, existe uma estabilidade 
nos resultados médios, exceptuando os registos obtidos no ano de 1997 que, nesses meses, revelam 
valores superiores aos restantes anos em estudo. 

No que à análise das condições de temporal diz respeito, apenas se contabilizaram as alturas de onda 
significativas superiores a 6m. Dos registos obtidos conclui-se que, através do estudo realizado pelo 
método das médias móveis, a evolução temporal desta análise divide-se em dois períodos distintos. 
Um primeiro, que contempla o período entre 1993 e 2000, em que se demonstra que a média anual se 
mantém praticamente constante durante este espaço de tempo e um segundo período, de 2000 a 2006, 
em que existe uma subida dos valores médios das alturas de onda significativas. 

Nesta análise foi também feita uma análise dos máximos anuais exibidos e verifica-se, novamente, a 
mesma evolução temporal, exceptuando os primeiros anos de registo, que na análise anterior pareciam 
manter os seus valores médios, e que aqui revelam aumentos significativos. 

A análise dos períodos de pico é homóloga à realizada para as alturas de onda significativas e daqui 
conclui-se que a classe que obteve maior frequência de período de pico foi a classe que engloba 
períodos de pico entre 9s e 13s. Verificando os dados graficamente constata-se que, ao longo do 
tempo, as classes predominantes se mantêm e que as frequências de período de pico inferiores a 5s e 
superiores a 15s obtêm frequências muito baixas, sendo que a sua média não supera os 3,5% dos 
registos observados. 

Quanto à média anual e bi-anual de período de pico é de salientar vários aspectos importantes. A 
análise das médias anuais de período de pico revela valores muito próximos em todos os anos. Como 
da simples análise estatística da evolução destes valores não se retiram conclusões imediatas, utilizou-
se o método das médias móveis no estudo anual e bi-anual. Aí, é possível verificar que existe uma 
diminuição dos valores médios, quer anuais ou bi-anuais, destes registos. De salientar que essa 
diminuição é muito pequena, dado que se trata de um decréscimo estimado de cerca de 0,5s ao longo 
de todo o período de análise. 

Quanto à frequência média mensal dos períodos de pico, por ano, e de acordo com o evidenciado na 
análise dos registos, verifica-se, nos anos em que é possível efectuar um estudo com um número de 
registos suficientes, que as frequências anuais tendem a aparecer com valores superiores nos períodos 
que compreendem os meses de Janeiro a Março e de Outubro a Dezembro, sendo que nos meses 
intermédios do ano os valores de período de pico apresentam médias mais baixas. 

No que respeita às condições médias sazonais desta característica regista-se que, da análise efectuada, 
a evolução temporal efectuada demonstra que existe uma estabilidade muito elevada dos registos 
obtidos. A análise mensal revela que, exceptuando os meses correspondentes a Julho e Agosto em que 
existe um decréscimo de quase 3s, nos restantes meses a diferença estimada, quando aplicada uma 
correlação linear aos dados obtidos, é de 1s nos casos mais extremos, havendo situações em que não 
existe diferença relevante na evolução mensal do período de pico. 

A observação dos registos que contêm informação sobre a direcção média das ondas que chegam à 
costa Oeste portuguesa, mais precisamente, ao largo do porto de Leixões, mostra que existem duas 
direcções predominantes em relação às restantes, verificando-se que as direcções de Oeste e Noroeste 
representam cerca de 96% da totalidade dos dados adquiridos. 
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Da análise destas duas direcções é de salientar o facto de, em percentagem relativa, a direcção de 
Noroeste representa 73% dos registos ocorridos. O estudo realizado aos valores máximos de altura de 
onda significativa e períodos de pico para cada uma das direcções revelam também que esses valores 
extremos não alteram a proporcionalidade existente dos restantes registos, por direcção. 

A análise conjunta das características da agitação marítima torna-se bastante relevante para este 
estudo. Assim, a distribuição conjunta de altura de onda significativa e período de pico, por direcção, 
mostra que o factor direcção não é relevante, pois para as duas direcções fixadas, não existem 
alterações nas percentagens das frequências conjuntas de altura de onda significativa e períodos de 
pico. 

Aquilo que é mais importante referir é que existe uma relação mais ou menos linear entre altura de 
onda significativa e períodos de pico, isto é, verifica-se que com o aumento dos valores de altura de 
onda significativa existe um aumento de período de pico. Logo, desta relação constata-se que, para 
valores das alturas de onda significativas elevadas não existem valores de período de pico baixos e 
vice-versa. 

Em relação às condições de temporal efectuou-se um estudo utilizando o método de Weibull. O estudo 
englobou duas partes distintas. Numa primeira fase analisaram-se apenas as alturas de onda 
significativas máximas anuais, verificando-se, para esta situação, que a utilização do parâmetro k=2,0 
será a mais correcta, visto que se obtém o melhor coeficiente de correlação linear. Por último, foi 
efectuada uma análise semelhante, mas considerando-se todos os registos com alturas de onda 
significativas superiores a 6m. Com base neste conjunto de dados mais alargado, foi possível obter 
resultados distintos dos anteriores, com uma fiabilidade maior, dado que a regressão linear utilizada 
para os diferentes valores do parâmetro k, apresentaram coeficientes de correlação linear maiores 
verificando-se que, para k=1,3, este coeficiente é bastante próximo da unidade. 
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ANEXO A1 

Distribuição de Weibull para as 
alturas de onda significativas máximas anuais 
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• Alturas de onda significativas máximas anuais consideradas 
 

 Alturas de onda significativas máximas anuais 
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• Cálculos: 

 

Quadro A1.1 – Cálculo de Ym, para diferentes valores de k. 

        Ym=(-ln(-1-f(Hmo<Hmom)))1/k         
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14 1 14 0,949 0,051 2,975 4,279 3,908 2,975 2,313 1,725 

  2  0,879 0,121 2,111 2,707 2,544 2,111 1,776 1,453 

  3  0,809 0,191 1,654 1,956 1,876 1,654 1,473 1,286 

  4  0,739 0,261 1,342 1,480 1,444 1,342 1,254 1,158 

  5  0,668 0,332 1,104 1,141 1,132 1,104 1,079 1,051 

  6  0,598 0,402 0,912 0,885 0,892 0,912 0,932 0,955 

  7  0,528 0,472 0,751 0,683 0,699 0,751 0,803 0,867 

  8  0,458 0,542 0,613 0,520 0,542 0,613 0,686 0,783 

  9  0,388 0,612 0,491 0,387 0,411 0,491 0,579 0,701 

  10  0,318 0,682 0,383 0,278 0,301 0,383 0,478 0,619 

  11  0,248 0,752 0,285 0,187 0,208 0,285 0,380 0,534 

  12  0,178 0,822 0,196 0,114 0,130 0,196 0,285 0,442 

  13  0,108 0,892 0,114 0,055 0,066 0,114 0,188 0,337 

  14   0,037 0,963 0,038 0,013 0,017 0,038 0,081 0,195 
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• Determinação dos parâmetros A e B, para k=0,75, 0,8, 1,0, 1,3 e 2,0. 
 

 

Figura A1.1 – Parâmetros A e B para k=0,75. 

 

 

Figura A1.2 – Parâmetros A e B para k=0,8. 

 

 

Figura A1.3 – Parâmetros A e B para k=1.0 
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Figura A1.4 – Parâmetros A e B para k=1,3. 

 

 

Figura A1.5 – Parâmetros A e B para k=2.0. 
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Quadro A1.2 – Cálculo de Hmor e do nível de confiança, para diferentes períodos de retorno. 

k,
 A

, B
 

N
t 

T
r 

λ
 

Y
r=

(ln
(λ

T
r)

)(1
/k

)  

H
m

o r
 

σ
nr

 

σ
H

 s
 

σ
r 

N
ív

el
 C

on
f. 

80
%

 

90
%

 

99
%

 

0,75 14 30 1 5,1149 11,09 2,3789 1,4091 3,3523 

Hmor 

MAX 15,38 16,62 19,73 

1,01  45 1 5,9437 11,92 2,7211 1,4091 3,8345 

Hmor 

MAX 16,83 18,25 21,82 

5,919  60 1 6,5500 12,53 2,9714 1,4091 4,1872 

Hmor 

MAX 17,89 19,44 23,34 

0,8  30 1 4,6189 11,03 2,1741 1,4091 3,0637 

Hmor 

MAX 14,95 16,08 18,93 

1,122  45 1 5,3171 11,81 2,4624 1,4091 3,47 

Hmor 

MAX 16,25 17,53 20,76 

5,843  60 1 5,8241 12,38 2,6717 1,4091 3,7649 

Hmor 

MAX 17,20 18,59 22,09 

1  30 1 3,4011 11,06 1,6714 1,4091 2,3553 

Hmor 

MAX 14,08 14,95 17,14 

1,547  45 1 3,8066 11,69 1,8388 1,4091 2,5912 

Hmor 

MAX 15,01 15,97 18,38 

5,803  60 1 4,0943 12,14 1,9576 1,4091 2,7586 

Hmor 

MAX 15,67 16,69 19,25 

1,3  30 1 2,5641 10,55 1,3258 1,4091 1,8684 

Hmor 

MAX 12,94 13,63 15,37 

2,117  45 1 2,7962 11,04 1,4216 1,4091 2,0034 

Hmor 

MAX 13,60 14,34 16,21 

5,118  60 1 2,9574 11,38 1,4882 1,4091 2,0971 

Hmor 

MAX 14,06 14,84 16,79 

2  30 1 1,8442 10,15 1,0286 1,4091 1,4495 

Hmor 

MAX 12,00 12,54 13,89 

3,233  45 1 1,9510 10,49 1,0727 1,4091 1,5117 

Hmor 

MAX 12,43 12,99 14,39 

4,183  60 1 2,0234 10,72 1,1026 1,4091 1,5538 

Hmor 

MAX 12,71 13,29 14,73 
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ANEXO A2 

Análise de Weibull para as 
alturas de onda significativas superiores a 6m 
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Quadro A2.1 – Cálculo de Hmor e do nível de confiança, para diferentes períodos de retorno. 
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0,75 459 30 32,786 13,1137 11,4922 0,8344 1,1382 0,9498 

Hmor 

MAX 12,71 13,06 13,94 

0,398   45 32,786 14,1524 11,9056 0,8968 1,1382 1,0208 

Hmor 

MAX 13,21 13,59 14,54 

6,273   60 32,786 14,9012 12,2037 0,9418 1,1382 1,0720 

Hmor 

MAX 13,58 13,97 14,97 

0,8   30 32,786 11,1652 11,2806 0,7174 1,1382 0,8166 

Hmor 

MAX 12,33 12,63 13,39 

0,452   45 32,786 11,9923 11,6545 0,7671 1,1382 0,8731 

Hmor 

MAX 12,77 13,10 13,91 

6,234   60 32,786 12,5862 11,9229 0,8027 1,1382 0,9137 

Hmor 

MAX 13,09 13,43 14,28 

1   30 32,786 6,8911 10,6037 0,4606 1,1382 0,5243 

Hmor 

MAX 11,27 11,47 11,96 

0,655   45 32,786 7,2966 10,8693 0,4850 1,1382 0,5520 

Hmor 

MAX 11,58 11,78 12,29 

6,09   60 32,786 7,5843 11,0577 0,5023 1,1382 0,5717 

Hmor 

MAX 11,79 12,00 12,53 

1,3   30 32,786 4,4140 9,9403 0,3118 1,1382 0,3549 

Hmor 

MAX 10,39 10,53 10,86 

0,916   45 32,786 4,6125 10,1220 0,3237 1,1382 0,3685 

Hmor 

MAX 10,59 10,73 11,07 

5,897   60 32,786 4,7518 10,2496 0,3321 1,1382 0,3780 

Hmor 

MAX 10,73 10,87 11,23 

2   30 32,786 2,6251 9,1637 0,2043 1,1382 0,2326 

Hmor 

MAX 9,46 9,55 9,76 

1,393   45 32,786 2,7012 9,2698 0,2089 1,1382 0,2378 

Hmor 

MAX 9,57 9,66 9,88 

5,507   60 32,786 2,7539 9,3432 0,2121 1,1382 0,2414 

Hmor 

MAX 9,65 9,74 9,97 

 



Evolução Temporal das Características da Agitação Marítima na Costa Oeste Portuguesa 
 

94 

• Determinação dos parâmetros A e B, para k=0,75, 0,8, 1,0, 1,3 e 2,0 

 

 

Figura A2.1 – Parâmetros A e B para k=0,75. 

 

Figura A2.2 – Parâmetros A e B para k=0,80. 

 

 

Figura A2.3 – Parâmetros A e B para k=1,0. 
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Figura A2.4 – Parâmetros A e B para k=1,3. 

 

 

 

Figura A2.5 – Parâmetros A e B para k=2,0. 
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1 
INTRODUÇÃO 

 

 

A importância da caracterização das condições da agitação marítima tem aumentado nas últimas 
décadas, em estudos de engenharia costeira e portuária, devido ao acréscimo de segurança que é 
necessário garantir para evitar alguns dos acidentes ocorridos, bem como devido à necessidade de 
dimensionar estruturas cada vez mais expostas. O planeamento das várias actividades que se 
desenvolvem junto à costa estão muitas vezes associadas a um conhecimento das condições da 
agitação marítima. Dos diferentes sectores que beneficiam deste conhecimento, destacam-se os 
relacionados com a segurança no mar, o sector das pescas, obras portuárias, turismo, investigação, etc. 

O conhecimento dos dados sobre a agitação marítima num dado local e a sua variação no tempo, 
revela-se por isso de enorme importância para a realização de vários estudos, como por exemplo: 

• Estudos sobre as características da agitação marítima; 

• Estudos de propagação da agitação marítima desde o largo até à costa; 

• Estudos de dinâmica sedimentar e evolução morfológica de zonas costeiras; 

• Projecto e concepção de estruturas marítimas costeiras; 

• Projecto e concepção de navios; 

• Estudo das condições de operação de navios ou desembarque na costa; 

• Estudos de impacto ambiental; 

• Estudos de aproveitamento da energia das ondas. 

Nesse sentido pretende-se com este trabalho estudar a “Evolução Temporal das Características da 
Agitação Marítima na Costa Oeste Portuguesa”, de forma a verificar como tem evoluído nos últimos 
anos o seu padrão global. A análise temporal realizada incidirá no tratamento de dados adquiridos ao 
largo do Porto de Leixões, localizado na zona Norte de Portugal de 1993 a 2006. Os registos de dados 
adquiridos foram obtidos através de uma bóia ondógrafo direccional que está posicionada neste ponto 
geográfico da costa Oeste Portuguesa. 

Assim, pretende-se, a partir de uma base de registos obtidos, através de equipamentos adequados, 
obter informação complementar que permita analisar a evolução das características da Agitação 
Marítima na costa Portuguesa ao largo de Leixões. Para esse efeito a informação recolhida será 
analisada estatisticamente procurando retirar algumas conclusões sobre a evolução temporal do clima 
de agitação marítima. 
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Este trabalho está dividido em quatro partes distintas. Numa primeira parte serão descritos, de forma 
sucinta, alguns elementos relativos a outros estudos e metodologias utilizadas em abordagens 
similares. 

Depois, serão apresentados possíveis métodos de análise válidos para o estudo dos registos de 
Agitação Marítima que, numa fase posterior, serão aplicados os dados obtidos. No final será 
apresentada uma interpretação dos resultados sobre a evolução temporal das características da agitação 
marítima para a costa Oeste Portuguesa, ao largo de Leixões. 
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2 
AVALIAÇÃO TEMPORAL DE 

CARACTERÍSTICAS DA AGITAÇÃO MARÍTIMA 
 

 

2.1. INTRODUÇÃO 

As principais solicitações que as embarcações ou as estruturas costeiras sofrem, são essencialmente 
devidas à acção das ondas. As ondas são geradas pela actuação persistente dos ventos sobre a 
superfície líquida do ar na zona de geração. 

Como o mar possui ondas de diferentes alturas e comprimentos de onda que, conduzidos pelo vento se 
alongam e abaixam, e dado que apresenta descontinuidades ao longo do comprimento da crista das 
ondas e direcções de propagação bastante variadas, a agitação marítima deve ser tratada como um 
processo aleatório. 

Esta variabilidade evidencia, em situações extremas, uma situação de mar “caótico”, com um padrão 
característico que se designa por clima de agitação (Veloso Gomes, 1996). 

As características do clima de agitação marítima, como já foi referido, são de importância relevante no 
âmbito dos trabalhos marítimos que se pretendam realizar, isto e, são indispensáveis para o 
conhecimento das características da agitação marítima no local em estudo. 

Este conhecimento permite utilizar dados fiáveis em projectos como: 

• Dimensionamento de estruturas marítimas (quebramares, terminais, etc.); 

• Estruturas offshore de exploração petrolífera; 

• Protecção costeira; 

• Navegação (costeira, portuária e de alto mar); 

• Etc. 

 

2.2. ANÁLISE DO REGIME DE AGITAÇÃO MARÍTIMA 

O regime de agitação pode ser analisado através das suas características: altura, período e direcção. 

Os dados são, em geral, adquiridos por bóias ondógrafo direccionais. Este tipo de equipamentos, que 
permite a aquisição de dados relativos às características da agitação marítima, pode ser de vários tipos, 
ou seja, existem bóias que apenas medem acelerações (horizontais e verticais) enquanto que outras 
conseguem ter esta função e ainda permitem a aquisição de dados relativos a duas direcções 
perpendiculares entre si. 
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Estas bóias, utilizadas pelo Instituto Hidrográfico são fabricadas pela DATAWELL. Cada estação é 
constituída por uma bóia WAVEC, um receptor e um computador como unidade de gravação. 

Associado ao receptor da estação ondógrafo está um computador que controla a gravação e efectua 
cálculos em tempo real. Em condições normais a aquisição é efectuada de 3 em 3 horas por períodos 
de 20 minutos. Em condições de temporal a aquisição é efectuada cada 30 minutos. Os dados são 
adquiridos a uma taxa de 1,28 segundos e agrupados em blocos de 200 segundos, após terem sido 
sujeitos a testes de validação pelo receptor. A gravação só é efectuada quando a qualidade dos dados é 
julgada aceitável. Paralelamente aos dados anteriormente mencionados, utilizados para a análise da 
ondulação, o computador instalado na estação receptora em terra tem um processamento paralelo de 
forma a assegurar o arranque da gravação contínua de dados caso, se verifique a situação de temporal. 
O programa informático lê os dados das bóias e grava-os num ficheiro com o comprimento de 4 dias. 
Nesse ficheiro está registada a média, ao fim de cada 10 minutos, de vários parâmetros, entre os quais: 
“Altura de onda significativa”, “Período de pico e “Direcção da ondulação”. 

Existem diversas razões para a ausência temporária de dados, destacando-se: 

• Inoperacionalidade da bóia; 

• A bóia está recolhida para reparação ou substituição; 

• A bóia sofreu uma agressão natural ou humana, não se encontrando na posição devida ou 
estando impossibilitada de transmitir ou de recolher dados; 

• Dificuldades da comunicação telemétrica com a bóia, ou com a sua componente terrestre, o que 
provoca um atraso na actualização superior ao esperado (3 a 4 horas). 

Estes dados obtidos correspondem a um grande volume de informação recolhido, que pode ser 
armazenado, tratado e utilizado de forma a que o utilizador possa analisá-los, referentes à agitação 
marítima de um certo local, com vista à sua posterior utilização em estudos vários, como o 
dimensionamento de estruturas de protecção costeira ou ainda de análise estatística da agitação 
marítima. 

Assim sendo, em cada estação instalada, é possível obter registos sobre os quais se obtêm informações 
de alturas, períodos e direcções.  

Os registos obtidos em cada estação só são considerados válidos se a informação obtida englobar, 
simultaneamente, alturas, períodos e direcções. Para cada registo válido, como já foi referido, 
estimam-se parâmetros como: alturas de onda significativas, períodos de pico e direcções médias. 

Estas características das ondas, podem-se definir como: 

• Altura de Onda Significativa – Hmo (m): Média do terço mais elevado das alturas de onda que 
foram registadas durante o período de observação, correspondendo, aproximadamente, à 
avaliação visual da altura das ondas; 

• Período de Pico - Tp (s): Período correspondente à banda de frequências com o máximo valor de 
densidade espectral, sendo representativo das ondas mais energéticas presentes no registo; 

• Direcção Média associada ao Período de Pico - θ (º): Direcção média correspondente ao período 
de pico, representando a direcção de propagação das ondas mais energéticas, e sendo 
usualmente medida a partir do Norte, no sentido dos ponteiros do relógio. 

Este tipo de registos tem bastante interesse se puderem ser analisados de forma atractiva, simples e 
rápida. Por isso, existem vários sistemas de informação que permitem que os dados obtidos em cada 
estação sejam analisados através de geração automática de relatórios com estatísticas, histogramas e 
outros tipos de gráficos úteis e de fácil interpretação. 



Evolução Temporal das Características da Agitação Marítima na Costa Oeste Portuguesa 
 

5 

Na caracterização do clima de agitação marítimo diferenciam-se três tipos de condições: 

• Condição Média Global; 

• Condição Média Sazonal; 

• Condição de Temporal. 

Nas condições médias globais e sazonais, os registos são obtidos com intervalos de tempo (por 
exemplo: podem-se considerar registos de 3 em 3 horas), enquanto, em condições de temporal, os 
registos considerados são contínuos. 

Relativamente às Condições Médias Globais, utilizam-se gráficos de distribuição de frequências 
relativas para cada um dos parâmetros indicados anteriormente, bem como quadros que resumem 
distribuições conjuntas de alturas, períodos e direcções. 

No que diz respeito às Condições Médias Sazonais, devem ser analisadas as variações médias mensais 
de todos os parâmetros. 

As Condições de Temporal são as que têm maior importância no dimensionamento de estruturas e 
outros tipos de instalações costeiras. 

A altura de onda significativa é o parâmetro estatístico mais usual na caracterização da agitação 
marítima, no que diz respeito às alturas. Difere da altura média, pois esta, como o nome indica, é a 
média de todas as alturas de onda presentes no registo. A altura significativa de uma onda é um factor 
de distinção entre condição média e condição de temporal da Agitação Marítima.   

 

2.3. ANÁLISES ESTATÍSTICAS  

2.3.1. INTRODUÇÃO 

O Instituto Hidrográfico (IH) iniciou, em 1979, com o apoio de várias instituições nacionais, um 
programa de medição de dados de agitação marítima, o programa ONDMAR, com o objectivo de 
contribuir para o conhecimento do clima de agitação marítima na costa portuguesa. Em 1987 deu 
início ao projecto PO-WAVES, o qual veio permitir aumentar a rede inicial de estações ondógrafo e 
sistematizar a aquisição e o processamento dos dados (Costa,1997). 

Das várias estações que foram sendo instaladas ao longo dos anos, as que se revestem de maior 
importância do ponto de vista climatológico, quer pela sua localização, quer pela quantidade de 
informação disponível, são as estações direccionais de Leixões, Figueira da Foz, Sines e Faro. 

No relatório final do projecto (1994) foi apresentado um resumo da informação obtida a partir do 
processamento de todos os dados colhidos no seu âmbito. Usando toda a informação relativa às 
estações direccionais da Figueira da Foz, Sines e Faro foram caracterizadas as condições médias 
globais, as condições médias sazonais e as condições extremas, na costa Oeste e na costa Sul de 
Portugal.  

As condições de temporal nas duas áreas referidas são ainda tipificadas de acordo com as situações 
meteorológicas dominantes no Atlântico Norte. 

 

2.3.2. AQUISIÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS 

Os dados foram adquiridos por bóias direccionais Datawell do tipo Wavec e Directional Waverider. É 
a partir dos espectros cruzados entre as três séries temporais de que se dispõe em ambos os tipos de 
bóias, que os parâmetros direccionais podem ser estimados. 
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Em situações normais a aquisição foi efectuada de 3 em 3 horas, durante períodos de 20 a 30 minutos. 
Em situações de temporal (altura de onda significativa superior a 5m na costa Oeste e 3m na costa Sul) 
a aquisição foi efectuada de modo quase contínuo, isto é, os períodos de aquisição são apenas 
espaçados de pequenos intervalos necessários ao processamento em tempo real. 

Para cada registo foram então estimados, entre outros, os seguintes parâmetros: 

• altura de onda significativa (HMO); 
• período médio (T02); 
• período de pico (TP) e, 
• direcção média associada ao período de pico (THTP). 

Note-se que a direcção considerada neste estudo é a direcção de onde as ondas vêm, medida de 0º a 
360º a partir do Norte verdadeiro, no sentido dos ponteiros do relógio. 

 

2.3.3. CARACTERIZAÇÃO DO CLIMA DE AGITAÇÃO MARÍTIMA 

Para a caracterização do clima de agitação marítima é utilizada informação relativa aos parâmetros 
HMO, T02, TP e THTP. No que diz respeito à caracterização das condições médias globais e sazonais, 
foram considerados apenas os registos de 3 em 3 horas, enquanto que para as situações de temporal 
foram considerados todos os registos válidos. 

 

2.3.3.1. Condições médias globais 

As condições médias globais são caracterizadas através da informação presente nas figuras das 
distribuições de frequência relativa de cada um dos parâmetros HMO, T02, TP e THTP, bem como 
nos quadros que resumem a distribuição conjunta de HMO-TPTHTP. 

Da análise das distribuições da altura de onda significativa (Hmo), Figura 2.1, salienta-se que: 

• Nas estações da costa Oeste os valores mais frequentes situam-se na classe de 1 a 2m (40% na 
Figueira da Foz e 49% em Sines); valores superiores a 3m são cerca de 22% na Figueira da Foz 
e 10% em Sines; valores inferiores a 1m são mais frequentes em Sines do que na Figueira da 
Foz (23% e 10%). 

• A média é 2.2m na Figueira da Foz e 1.7m em Sines; o desvio padrão é, respectivamente, 1.1m 
e 0.9m. 

 

  

Figura 2.1 – Distribuição de frequência relativa (em %) da altura de onda significativa (Figueira da Foz e Sines). 
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No que respeita ao parâmetro período de pico (Tp), Figura 2.2, verifica-se:  

• Nas estações da costa Oeste, cerca de 60% dos valores situam-se entre 9 e 13s; valores 
superiores a 15s não atingem 10%. 

• A média é 11.4 e 10.8s, e o desvio padrão é 2.5 e 2.7s, respectivamente, na Figueira da Foz e em 
Sines. 

• Na costa Sul, cerca de 78% são inferiores a 11s, com percentagens de ocorrência muito 
semelhantes nas várias classes. A média é 8.2s e o desvio padrão é 3.3s. 

  

Figura 2.2 – Distribuição de frequência relativa (em %) do período de pico (Figueira da Foz e Faro). 

Relativamente às distribuições conjuntas de alturas, períodos e direcções apresentam-se nos Quadros 
2.1 e 2.2, para a estação da Figueira da Foz e Sines, a distribuição conjunta de frequência relativa 
HMO-TP para as classes de direcção mais representativas, as quais totalizam em todos os casos mais 
de 90% das observações. Alerta-se para o facto de as percentagens apresentadas terem sido 
normalizadas, de forma a totalizarem 100% para cada classe de direcção, com vista a facilitar a sua 
análise comparativa. 

Quadro 2.1 – Distribuição conjunta HMO-TP, por direcção, na Figueira da Foz. 

 

Quadro 2.2 – Distribuição conjunta HMO-TP, por direcção, em Sines. 

 

Da análise destes Quadros verifica-se que, relativamente à costa Oeste: 

• As distribuições conjuntas de HMO-TP são semelhantes nas duas estações, com as observações 
mais frequentes a ocorrerem no sector de NW e nas classes de 1 a 3m e de 7 a 15s 
(respectivamente, 46 e 47% do total de observações válidas, na Figueira da Foz e em Sines). O 
mesmo se passa para o sector de W, em que as correspondentes percentagens de ocorrência são 
de 12 e 11%, respectivamente. 
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• Para cada estação, são também semelhantes as distribuições de HMO-TP nas duas classes de 
direcção apresentadas, sugerindo que, pelo menos de forma aproximada, estas distribuições se 
podem considerar independentes da direcção. 

 

2.3.3.2. Condições médias sazonais 

Esta análise contempla um estudo para as três estações. Através da análise dos resultados obtidos 
podem-se retirar algumas conclusões sobre a variação ao longo do ano das médias mensais de alturas 
de onda significativas, T02 e TP, verificando-se que existe uma clara variação sazonal de todos estes 
parâmetros, com valores máximos durante o período de Inverno. Nos meses de Inverno, as médias das 
alturas de onda significativas são superiores a 2m na costa Oeste e a 1m na costa Sul. É de assinalar o 
facto de os meses de Abril e Outubro serem claramente meses de transição, muito embora tenham sido 
incluídos, respectivamente, nos períodos de Verão e de Inverno. É também evidente a maior 
severidade dos estados de mar, ao longo de todo o ano, nas estações da costa Oeste, verificando-se na 
Figueira da Foz os valores mais elevados. As médias mensais das alturas de onda significativas estão 
compreendidas entre 1.1m e 2.8m nas estações da Figueira da Foz e Sines, e entre 0.6m e 1.5m em 
Faro. A figura seguinte permite observar o resultado obtido para uma das estações ondógrafo 
analisadas. 

 

Figura 2.3 – Variação ao longo do ano da média mensal da altura de onda significativa. 

 

2.3.3.3. Condições de temporal 

As condições extremas de agitação marítima revestem-se de grande importância para o projecto e 
dimensionamento de estruturas (em particular de quebramares) e instalações costeiras. A 
caracterização destas condições extremas na costa de Portugal Continental constitui o objectivo de um 
estudo realizado pelo IH, cujos resultados preliminares são apresentados. 

A identificação dos temporais nas séries de agitação marítima, anteriormente descritas, baseou-se na 
altura de onda significativa. Assim na costa Oeste os períodos de temporal correspondem a 
HMO>4.5m, enquanto que na costa Sul este critério é de HMO>3.5m. Neste estudo apenas foram 
retidos os períodos de temporal completamente cobertos com observações válidas. 

A análise foi dividida em três fases distintas. Foi efectuada uma quantificação do número de dias de 
temporal observados, tanto na época de verão como na de Inverno; analisou-se a distribuição conjunta 
de altura de onda significativa por direcção de onda observada; e efectuou-se um estudo sobre as 
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distribuições conjuntas médias de direcção das ondas associadas ao período de pico por duração de 
temporal.  

Exemplificando uma das análises efectuadas, pode-se verificar através da Figura 2.4 que, o padrão 
dominante é o de NW, que retém cerca de 60% dos temporais observados. Nesta direcção verifica-se 
também que cerca de 50% dos registos pertencem a classes de altura de onda significativa que 
compreendem valores entre 5 e 7m. 

 

Figura 2.4 – Distribuição conjunta Hmax-direcção (Figueira da Foz e Sines). 

 

2.3.3.4. Interpretação dos resultados 

É importante referir que o período de cobertura comum às três estações é demasiado pequeno (cerca 
de 6 anos), para que se possa inferir com confiança sobre todos os aspectos direccionais das condições 
de temporal. Esta situação é agravada pela ocorrência de lacunas nos dados, algumas das quais 
provocadas pela necessidade de manutenção das estações, e outras, por avarias ocasionais que muitas 
vezes se verificam nos meses de Inverno, em particular, durante situações de temporal. 

Na costa Oeste de Portugal as condições de temporal que mais se fazem sentir são provenientes de 
NW. Neste caso, toda a costa parece sentir estas condições de alturas de onda significativas máximas 
entre 5 e 7m podendo chegar aos 8m, durante menos de 2 dias, mas que por vezes persistem por mais 
de 5 dias. Em especial na parte Sul da costa Oeste sentem-se também temporais de W. Aqui, estes 
temporais fazem-se sentir com alturas de onda significativas máximas que variam entre 5 e 8m, 
persistindo raramente por mais de 2 dias. 

Em Faro estas mesmas condições atmosféricas parecem provocar temporais de SW com alturas de 
onda significativas máximas entre 3 e 5m, mas que são muitas vezes maiores do que 6m, estas 
condições chegam a persistir por mais de 2 dias. 

2.3.3.5. Considerações finais 

Neste trabalho foi caracterizado o clima de agitação marítima na costa de Portugal Continental. Este 
objectivo foi prosseguido com base na informação adquirida por três estações (Figueira da Foz, Sines 
e Faro), uma vez assumido o facto de outra informação disponível se poder considerar redundante. É 
importante assinalar que a escolha dos locais onde estas estações foram implantadas foi efectuada de 
forma a garantir, com um mínimo de meios, a melhor cobertura geográfica em águas profundas, tendo 
em vista estudos climatológicos. No entanto, o seu início não foi simultâneo: entre a instalação da 
estação de Faro, em 1986, e a da Figueira da Foz, em 1990, decorreram cerca de 4 anos. O período de 
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cobertura comum (cerca de 6 anos) é demasiado pequeno para que se possa inferir com confiança 
sobre todos os aspectos direccionais do clima de agitação marítima, em particular sobre as condições 
extremas.  

Esta situação é ainda agravada, como é habitual, pela ocorrência de lacunas nos dados, algumas das 
quais provocadas pela necessidade de manutenção das estações, e outras, por avarias ocasionais. 
Muitas vezes, essas falhas verificaram-se nos meses de Inverno e, em particular, durante situações de 
temporal. 

Quanto às condições médias globais e sazonais, pôde concluir-se que são semelhantes os resultados 
obtidos para as duas estações da costa Oeste, nomeadamente quanto à distribuição direccional dos 
estados de mar e aos valores médios dos períodos. Tais resultados eram esperados, dado o facto de a 
exposição das estações da Figueira da Foz e de Sines às condições meteorológicas do Atlântico ser 
idêntica, e de a distância entre elas ser relativamente pequena. No entanto, quanto à distribuição das 
alturas de onda significativas, é clara uma maior severidade, durante todo o ano, na estação da Figueira 
da Foz. Este resultado parece justificar que se continue a optar por manter pelo menos duas estações 
ondógrafo na costa Oeste. 

A costa Sul, dado não estar directamente exposta às componentes da agitação predominantes na costa 
Oeste, nomeadamente à ondulação de NW gerada no Atlântico e à vaga associada aos ventos locais 
dos quadrantes de Norte, apresenta condições médias muito menos severas. A distribuição de THTP 
apresenta dois sectores dominantes: SW-W, associado às condições meteorológicas do Atlântico, e 
SE, associado à ocorrência dos ventos de levante. 

No entanto, as estações ondógrafo continuam a revestir-se de interesse para monitorização da agitação 
marítima. Esta monitorização é fundamental para implementação de modelos de previsão, para a 
caracterização das condições extremas e para uma determinação mais rigorosa de ondas de projecto. 

Na costa Oeste foram caracterizados três tipos de temporal: o mais severo e persistente, mas menos 
frequente, sentido em toda a costa e designado por temporal de Oeste (Pires, 1985); o mais frequente, 
um pouco menos severo, proveniente de NW, que parece ser sentido em toda a costa ou apenas na 
parte Norte (situação ainda em estudo); e um outro com idêntica severidade e persistência, mas que 
apenas se sente na parte Sul da costa Oeste, com direcção de W (Pires, 1985). 

Na costa Sul gerados por situações idênticas às que estão na origem dos temporais de W referidos para 
a parte Sul da costa Oeste, observam-se frequentemente temporais de SW com curta duração e 
reduzida severidade (Pires, 1985). 

 

2.4. UTILIZAÇÃO DO MÉTODO DAS MÉDIAS MÓVEIS NUMA ANÁLISE TEMPORAL  

O método das médias móveis é muitas vezes utilizado em estudos de evolução temporais de variáveis 
várias. Assim, Nascimento (sem data), construiu uma base de dados climatológicos fictícios e 
introduziu o método das médias móveis com o objectivo de conseguir interpretar os resultados obtidos 
de forma mais clara.  

Pretendia-se detectar se haveria um aumento progressivo nas temperaturas médias anuais e 
precipitações de Belo Horizonte, Brasil, e estimar o seu valor, o que corresponde a uma análise típica 
de tendência em séries temporais. 

Este tipo de problema é particularmente complexo em séries climatológicas, porque as variáveis 
climatológicas apresentam flutuações significativas ao longo do tempo. Há anos mais secos e anos 
mais chuvosos e, em alguns anos os Invernos são mais rigorosos e noutros, mais brandos. 



Evolução Temporal das Características da Agitação Marítima na Costa Oeste Portuguesa 
 

11 

Para exemplificar a questão, Nascimento (sem data), criou uma série de valores de precipitação anual 
para uma localidade hipotética, associando a um valor médio de 1600mm de chuva uma flutuação com 
amplitude de 200mm, gerada por meio de um gerador de números aleatórios.  

Desta forma, o ano mais chuvoso da série não ultrapassaria 1700mm e o mais seco, 1500mm. A série 
possui 100 anos de duração. Embora a amplitude de 200mm seja relativamente baixa, permite 
exemplificar o que se pretende. 

Por meio deste artifício virtual, obteve-se uma série cuja precipitação média de todos os registos 
criados é de 1595mm, com um desvio-padrão de 65mm.  

O valor máximo de precipitação anual gerado foi de 1700mm e o mínimo de 1506mm. 

A série foi gerada a partir da função: 

 

 (2.1)

 

A Figura 2.5 apresenta o resultado dos registos hipotéticos introduzidos. 

Verifica-se que não existem tendências nítidas no gráfico da série temporal e, tendo em vista a 
equação pela qual foi gerado, há a certeza que nenhuma tendência existe nesta série.  

Porém, percebe-se que ocorrem anos mais secos e anos mais chuvosos, sendo um pouco difícil de 
detectar se ocorreram sequências ou ciclos de anos com predominância de uma ou outra destas 
características. 

 

 

Figura 2.5 - Série virtual de precipitações anuais para um local fictício, Nascimento (sem data). 

 

Tal dificuldade é causada, sobretudo, pela presença de flutuações climáticas naturais, na série de 
precipitação, no presente caso, intencional e artificialmente criadas.  

Uma das formas de tentar identificar a eventual presença de ciclos chuvosos ou secos em séries de 
precipitações anuais é utilizar filtros capazes de reduzir a variabilidade mostrada na série.  

Um filtro eficiente e de fácil utilização é a média móvel. A Figura 2.6 mostra o resultado gráfico da 
aplicação da média móvel sobre a série de dados em foco. 
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Figura 2.6 - Série virtual de precipitações anuais para um local fictício – média móvel, Nascimento (sem data). 

 

Pode-se agora perceber que os períodos compreendidos entre os anos 20 e 40 bem como entre os anos 
60 e 80 foram secos. Houve um período chuvoso entre os anos 40 e 60 e outro, a partir dos anos 90. 

A média móvel é calculada por ciclos, tendo sido considerados no caso apresentado, ciclos de 5 anos. 
Os primeiros três valores de média móvel foram calculados pelas equações: 
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(2.2) 

 

O cálculo prossegue até que toda a série seja percorrida. 

No Excel, a média móvel pode ser calculada, adicionando-se, sobre a curva criada no gráfico, uma 
linha de tendência com utilização de médias móveis, com um determinado número de ordem K (no 
exemplo, K=5). 

Quanto mais termos forem incluídos na média móvel, maior o efeito de filtração dos pontos, ou seja, 
mais suave a curva a ser obtida. Outras opções podem ser tentadas, como, por exemplo, média móvel 
de 10 termos, e comparadas com a média móvel apresentada na Figura 2.6 (5 termos). 

Agora, suponha-se que a série exibe uma tendência particular, ou seja, que à aleatoriedade das 
precipitações anuais estivesse associado um comportamento sistemático relacionado com o tempo. 

Diferentes tipos de tendência podem ser imaginados, alguns mais prováveis de serem observados que 
outros. Por exemplo, poderia ocorrer um progressivo decréscimo ou o aumento das precipitações 
anuais; a duração de ciclos chuvosos ou secos poderia mostrar uma tendência de aumento ou 
diminuição; a variância da série poderia estar a aumentar ou a diminuir com o passar do tempo. 

Para ilustrar a questão da tendência e da sua identificação, optou-se por adicionar os dados da série em 
análise um crescimento sistemático e linear das precipitações anuais, função do tempo.  
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Para obter esta tendência, supôs-se que Panual aumentaria a uma taxa de 2 mm por ano, durante 100 
anos. Assim, para gerar a precipitação de um ano a qualquer, com , adoptou-se a seguinte 
equação: 

 

 (2.3) 

 

Vê-se, na Figura 2.7, o gráfico resultante da série de precipitações anuais. 

 

 

Figura 2.7 - Série virtual de precipitações anuais para local fictício à qual foi associada uma tendência artificial, 

Nascimento (sem data). 

 

Agora, a tendência de aumento de Panual parece evidente mesmo numa análise puramente gráfica. A 
utilização da média móvel pode tornar mais clara a possível existência desta tendência, Figura 2.8.  

Deve-se realçar que a tendência introduzida na série é bastante artificial, tanto pelo seu 
comportamento linear quanto pela taxa de crescimento de Panual. 

 

 

Figura 2.8 - Série virtual de precipitações anuais para local fictício à qual foi associada uma tendência artificial – 

média móvel, Nascimento (sem data). 
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Os valores de média móvel podem ser utilizados para se estabelecer uma regressão com a variável 
tempo, Figura 2.9. 

 

 

Figura 2.9 - Série virtual de precipitações anuais para local fictício à qual foi associada uma tendência artificial – 

média móvel e ajuste de uma recta por regressão linear em função do tempo, Nascimento (sem data). 

 

O coeficiente de regressão obtido foi de 0,93 e a equação de regressão resultou em: 

 

 (2.4)  

 

Naturalmente, a análise de regressão poderia também ser feita directamente sobre os dados de Panual, 
Figura 2.10. A equação de regressão resultante apresenta praticamente a mesma taxa de crescimento 
anual (2,2) e a mesma interceptação com o eixo dos yy (1587,3), o que não é uma surpresa. Apenas o 
coeficiente de regressão diminui, em razão da maior variabilidade dos dados (R=0,73). De notar que, 
no caso da média móvel, o mesmo dado de Panual é incluído na geração de vários pontos da série, o que 
está na base do efeito filtrante da média móvel. 

 

 

Figura 2.10 - Série virtual de precipitações anuais para local fictício à qual foi associada uma tendência artificial – 

ajuste de uma recta por regressão linear com o tempo, Nascimento (sem data).
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3 
ANÁLISE DA VARIAÇÃO DA 

ALTURA DE ONDA SIGNIFICATIVA 
 

 

3.1. CONDIÇÕES MÉDIAS GLOBAIS  

3.1.1. VARIAÇÃO DAS ALTURAS DE ONDA SIGNIFICATIVAS 

As condições médias globais caracterizam-se através da informação relativa a gráficos de distribuição 
de frequências, para cada um dos três parâmetros estudados (altura de onda significativa, períodos 
médios e direcções médias). A análise da frequência da altura de onda significativa é feita agrupando 
os registos obtidos por classes, Quadro 3.1. 

Antes de ser efectuada essa análise, convém indicar quais os períodos temporais para os quais esta 
análise foi feita, pois como já foi indicado anteriormente, nem sempre foi possível a obtenção contínua 
dos registos, logo é necessário mostrar quais os períodos analisados em cada ano, para assim 
conseguirmos obter conclusões válidas, de acordo com os dados disponíveis. 

 

Quadro 3.1 – Número total de registos obtidos. 

Mês 

19
93

 

19
94

 

19
95

 

19
96

 

19
97

 

19
98

 

19
99

 

20
00

 

20
01

 

20
02

 

20
03

 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

Jan. 0 44 50 0 7 0 101 112 0 280 147 0 0 157 

Fev. 0 223 0 0 184 0 36 135 0 186 81 0 0 0 

Mar. 0 24 0 40 31 8 192 0 0 24 125 0 0 232 

Abr. 0 0 0 26 0 200 113 153 0 31 77 197 230 96 

Mai. 0 0 0 6 8 7 56 0 0 77 32 111 183 0 

Jun. 0 0 0 0 15 8 0 0 0 32 8 216 214 37 

Jul. 0 0 0 0 0 8 16 0 37 0 0 217 69 0 

Ago. 0 0 0 0 8 7 0 0 0 8 0 165 12 114 

Set. 0 16 0 8 30 47 93 0 72 0 79 235 236 87 

Out. 69 0 3 100 50 16 139 0 105 0 102 240 225 24 

Nov. 20 16 0 122 262 56 33 0 0 46 191 222 15 239 

Dez. 63 124 0 94 0 325 133 0 56 270 40 275 89 230 
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Como se pode verificar, os dados obtidos são bastantes menos do que o ideal e, como tal, a análise que 
irá ser efectuada será afectada por este facto. No entanto, a análise terá em atenção esse factor e tentará 
contorná-lo da melhor forma possível. 

Esta análise das alturas de onda significativas é iniciada tentando interpretar directamente os registos 
obtidos na bóia direccional existente ao largo de Leixões. 

No que diz respeito à Figura 3.1, pode-se observar que, para 1993, só foram obtidos registos no 
período que vai de Outubro a Dezembro de 1993, pelo que a sua interpretação para todo o ano se torna 
mais difícil. 

Para tentar detectar alguma tendência, foram analisados os registos de 1993 e 2003, Figuras 3.1 e 3.2. 

 

 

Figura 3.1 – Distribuição dos registos da altura de onda significativa em 1993. 

 

 

Figura 3.2 – Distribuição dos registos da altura de onda significativa em 2003. 

 

Analisando os dados, pode-se dizer que os valores máximos das alturas de onda significativas se 
verificam em geral no início e no fim do ano, como era de esperar, pois corresponde à época de 
Outono-Inverno enquanto que nos outros períodos esses valores atingem níveis mais pequenos. É 
possível também observar que existem valores significativos de alturas de onda significativas na parte 
final do ano.  



Evolução Temporal das Características da Agitação Marítima na Costa Oeste Portuguesa 
 

17 

Com base nesta análise global será mais eficaz não executar esta análise anual para todos os registos e 
tentar, para que seja mais perceptível, analisar os registos obtidos, introduzindo filtros nas análises 
futuras, para que seja possível obter resultados mais precisos. 

 

3.1.2. FREQUÊNCIAS DAS ALTURAS DE ONDA SIGNIFICATIVAS 

Uma possível forma de tratar os registos obtidos, é organizá-los por classes, usando intervalos de 1m.  

No Quadro 3.2 é possível analisar a distribuição da frequência absoluta por classes de alturas de onda 
significativas (Hmo), para cada ano de observação. 

 

Quadro 3.2 – Distribuição de altura de onda significativa, por classes, entre 1993 e 2006. 

 

No quadro analisado pode-se verificar que há uma variação das frequências bastante homogénea nas 
classes centrais, sendo que estes valores decrescem quando analisamos as classes extremas. 

Verifica-se também que existe uma grande variação de dados obtidos entre cada ano. A média de 
dados obtidos em cada ano é de 503 registos e, como se pode observar na tabela, existem anos em que 
existe apenas 10% do valor médio dos registos obtidos. 

Assim sendo, torna-se também difícil fazer uma análise rigorosa da evolução, por classes, dos valores 
das alturas de onda significativas ao longo dos anos. As figuras que se seguem permitem uma análise 
mais pormenorizada da frequência com que os registos se distribuem por cada classe. 

Anos Classe  Hmo 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 >7 Total 

1993 0 5 50 35 31 27 5 0 153 

1994 0 25 83 106 79 88 45 21 426 

1995 0 0 19 13 13 8 0 0 53 

1996 1 75 153 90 25 41 11 0 396 

1997 3 50 90 85 86 76 20 0 410 

1998 3 31 163 109 182 121 46 27 682 

1999 0 86 281 159 228 124 32 2 912 

2000 0 15 144 96 73 66 6 0 400 

2001 11 123 93 39 4 0 0 0 270 

2002 7 106 263 200 183 127 60 8 954 

2003 70 94 228 176 122 123 29 40 882 

2004 321 795 445 128 80 93 15 0 1877 

2005 175 668 341 77 12 8 0 0 1281 

2006 

N
º 

de
 R

eg
is

to
s 

97 343 234 156 149 155 59 23 1216 
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Figura 3.3 – Distribuição anual dos registos da altura de onda significativa, por classes, em 1993. 

 

 

Figura 3.4 – Distribuição anual dos registos da altura de onda significativa, por classes, em 1994. 

 

 

Figura 3.5 – Distribuição anual dos registos da altura de onda significativa, por classes, em 1995. 
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Figura 3.6 – Distribuição anual dos registos da altura de onda significativa, por classes, em 1996. 

 

 

Figura 3.7 – Distribuição anual dos registos da altura de onda significativa, por classes, em 1997. 

 

 

Figura 3.8 – Distribuição anual dos registos da altura de onda significativa, por classes, em 1998. 
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Figura 3.9 – Distribuição anual dos registos da altura de onda significativa, por classes, em 1999. 

 

 

Figura 3.10 – Distribuição anual dos registos da altura de onda significativa, por classes, em 2000. 

 

 

Figura 3.11 – Distribuição anual dos registos da altura de onda significativa, por classes, em 2001. 
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Figura 3.12 – Distribuição anual dos registos da altura de onda significativa, por classes, em 2002. 

 

 

Figura 3.13 – Distribuição anual dos registos da altura de onda significativa, por classes, em 2003. 

 

 

Figura 3.14 – Distribuição anual dos registos da altura de onda significativa, por classes, em 2004. 
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Figura 3.15 – Distribuição anual dos registos da altura de onda significativa, por classes, em 2005. 

 

 

Figura 3.16 – Distribuição anual dos registos da altura de onda significativa, por classes, em 2006. 

 

Analisando as Figuras 3.3 a 3.16, podemos concluir que: 

• As classes que englobam valores das alturas de onda significativas entre 1 e 6m são as classes 
predominantes em todos os anos analisados; 

• Em nenhum dos anos, existem frequências de alturas de onda significativas superiores a 7m que 
ultrapassem os 5% dos registos anuais obtidos; 

• Da totalidade de anos analisados, apenas em 5 anos ocorrem valores de alturas de onda 
significativas superiores a 7m, o que corresponde a uma frequência de 1% dos registos 
observados. 

No entanto, este estudo não pode cingir-se simplesmente à análise deste tipo de variável ano a ano, 
pois as variações existentes podem só ser perceptíveis analisando espaços temporais mais amplos. 
Assim sendo, é necessário analisar espaços temporais de maior dimensão. Ao agrupar estes dados 
pode-se então tirar conclusões mais acertadas sobre possíveis tendências desta variável. 

O Quadro 3.3 mostra a frequência bi-anual da altura de onda significativa. A mesma informação está 
representada nas Figuras 3.17 a 3.23. 
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Quadro 3.3 – Frequência bi-anual da altura de onda significativa, por classes, em %, entre 1993 e 2006. 

 

 

Figura 3.17 – Frequência bi-anual por classes (1993-1994). 

 

 

Figura 3.18 – Frequência bi-anual por classes (1995-1996). 

 

Anos Classe Hmo 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 >7 Total 

1993/1994 0,0 5,2 23,0 24,4 19,0 19,9 8,6 3,6 100 

1995/1996 0,2 16,7 38,3 22,9 8,5 10,9 2,4 0,0 100 

1997/1998 0,6 7,6 23,8 18,2 25,2 18,5 6,2 2,5 100 

1999/2000 0,0 7,7 32,4 19,5 23,0 14,5 2,9 0,2 100 

2001/2002 1,5 18,8 29,3 19,7 15,4 10,4 4,9 0,7 100 

2003/2004 14,0 32,0 24,0 11,0 7,0 8,0 2,0 1,0 100 

2005/2006 

N
º 

de
 R

eg
is

to
s 

11,0 41,0 23,0 9,0 7,0 7,0 2,0 1,0 100 



Evolução Temporal das Características da Agitação Marítima na Costa Oeste Portuguesa 
 

24 

 

Figura 3.19 – Frequência bi-anual por classes (1997-1998). 

 

\ 

Figura 3.20 – Frequência bi-anual por classes (1999-2000). 

 

 

Figura 3.21 – Frequência bi-anual por classes (2001-2002). 
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Figura 3.22 – Frequência bi-anual por classes (2003-2004). 

 

 

Figura 3.23 – Frequência bi-anual por classes (2005-2006). 

 

A análise da variação das frequências bi-anuais das alturas de onda significativas, Quadros 3.4a e 3.4b, 
permite concluir que: 

 

Quadro 3.4a – Variação da frequência bi-anual das alturas de onda significativas. 

Anos Frequência da altura de onda significativa 

1993-1994 • 86% das alturas de onda significativas situam-se entre 2 e 6m; 

• A classe 3 a 4m é a que apresenta maior frequência; 

1995-1996 • 61% das alturas de onda significativas situam-se entre 2 e 4m; 

• A classe 2 a 3m é a que apresenta maior frequência, com mais de 15% do que a 

segunda classe com maior frequência; 

• Não apresenta qualquer registo de altura de onda superior a 7m; 

1997-1998 • 85,7% das alturas de onda significativas situam-se entre 2 e 6m; 

• A classe 4 a 5m é a que apresenta maior frequência; 
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Quadro 3.4b – Variação da frequência bi-anual das alturas de onda significativas. 

Anos Frequência da altura de onda significativa 

1999-2000 • 65% das alturas de onda significativas situam-se entre 2 e 5m; 

• A classe 2 a 3m é a que apresenta maior frequência, com cerca de 9% a mais do que 

a segunda classe com maior frequência; 

2001-2002 • A classe 2 a 3m é a que apresenta maior frequência; 

• A segunda classe com maior frequência tem menos de 10% em relação à mais 

frequente; 

• As alturas de onda significativas acima dos 7m apresentam frequências muito 

reduzidas (abaixo de 1%); 

2002-2003 • 65,6% das alturas de onda significativas situam-se entre 2 e 5m; 

• A classe 2 a 3m é a que apresenta maior frequência. 

 

3.1.3. VALORES MÉDIOS ANUAIS 

Uma das formas mais simples de analisar estes registos, será considerar todos os registos observados 
anualmente e calcular a sua média. Dessa forma, podemos, através de uma análise simplista, ter uma 
ideia sobre a evolução da altura de onda significativa ao longo de todo o intervalo de tempo que 
estamos a analisar, Quadro 3.5. 

 

Quadro 3.5 – Média das alturas de onda significativas, por ano. 

Ano 
Média da altura de onda 

significativa 

 
Ano 

Média da altura de onda 

significativa 

1993 3,8  2000 3,6 

1994 4,3  2001 2,1 

1995 3,7  2002 3,7 

1996 3,1  2003 3,5 

1997 3,8  2004 2,1 

1998 4,2  2005 1,8 

1999 3,6  2006 2,4 

 

Como se pode verificar pela análise da Figura 3.24, não existe ao longo do tempo, uma tendência clara 
para um aumento ou diminuição médio do valor da altura de onda significativa média, embora seja 
evidente uma diminuição global. 

Verifica-se o seguinte: 

• A média global dos valores considerados é de 3,65m; 

• O valor médio mais alto observado ocorreu no ano de 1994 com um valor de 4,3m; 

• O valor médio mais baixo verificou-se em 2001 com um valor médio de 2,1m; 
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Figura 3.24 – Média anual das alturas de onda significativas (m), com base nos valores conhecidos. 

 

Como já foi referido anteriormente, não é possível, pela análise da Figura 3.24, identificar uma relação 
na evolução temporal das médias anuais das alturas de onda significativas.  
 
Porém, se fizermos a mesma análise, só que agora através da metodologia das médias móveis (Lima, 
2003), através da expressão, 
 

 
(3.1) 

 
obtêm-se os valores indicados no Quadro 3.6 e na Figura 3.25. 
 

Quadro 3.6 – Média móvel das alturas de onda significativas. 

Ano 
Média móvel das alturas de 

onda significativas (ordem 3) 

 
Ano 

Média móvel das alturas de 

onda significativas (ordem 3) 

1993   2000 3,8 

1994   2001 3,1 

1995 3,9  2002 3,1 

1996 3,7  2003 3,1 

1997 3,5  2004 3,1 

1998 3,7  2005 2,5 

1999 3,8  2006 2,1 

 

Como se pode verificar pela Figura 3.25, existe uma tendência de decréscimo dos valores médios das 
alturas de onda significativas ao longo dos anos, apesar de, entre os anos de 1997 e 2000 ter existido 
um ligeiro acréscimo. 
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Figura 3.25 – Média móvel das alturas de onda significativas médias anuais (m). 

 

3.1.4. MÉDIA BI-ANUAL DAS ALTURAS DE ONDA SIGNIFICATIVAS 

A mesma análise poderá ser também efectuada para o estudo bi-anual dos registos observados. A 
média das alturas de onda significativas nesta análise bi-anual é apresentada no Quadro 3.7 e na Figura 
3.26. 

 

Quadro 3.7 – Média bi-anual das alturas de onda significativas. 

Ano 
Média das alturas de onda 

significativas 

1993-1994 4,2 

1995-1996 3,2 

1997-1998 3,9 

1999-2000 3,6 

2001-2002 2,9 

2003-2004 2,5 

2005-2006 2,1 

 

Analisando a Figura 3.26, é possível verificar que existe um decréscimo bastante acentuado das alturas 
de onda significativas ao longo do período de tempo estudado.  

A partir desta análise é também de salientar que: 

• A média global dos valores das alturas de onda significativas obtidas é de 3,6m; 

• O valor médio mais alto observado ocorreu em 1993-1994, com um valor de 4,2m; 

• O valor médio mais baixo foi atingido em 2005-2006, com um valor médio de 2,1m. 
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Figura 3.26 – Média bi-anual das alturas de onda significativas. 

 

Confrontando esta análise com a análise efectuada anualmente, obtiveram-se resultados semelhantes, 
como seria de esperar. Assim, analisando este estudo bi-anual, podemos verificar que a tendência de 
decréscimo das alturas de onda significativas aumenta, ou seja, a curva aumenta o seu declive em 
relação ao estudo anual. 

Para este caso, a introdução do método das médias móveis não parece muito relevante já que estamos 
perante um gráfico que não apresenta dúvidas de leitura, Figura 3.28. Logo, apenas será apresentado o 
gráfico com a análise de médias móveis para se confirmar a tendência dos resultados já obtidos. 

 

 

Figura 3.27 – Média móvel bi-anual das alturas de onda significativas. 

 

3.1.5. VALORES MÉDIOS MENSAIS 

Depois da análise efectuada anteriormente, em que foram apresentados os registos de todo o período 
de análise, utilizando médias anuais, serão agora calculadas as médias mensais em cada ano de registo, 
progredindo assim para uma análise cada vez mais relativa a períodos de tempo mais curtos. 

Esta análise apenas será realizada para anos em que existem registos válidos para vários meses, pois só 
assim é possível tirar conclusões com algum sentido. Exemplo disto, é o ano de 1993, Figura 3.28, em 
que só existem registos de Outubro a Dezembro, o que significa que, dada a escassez de informação, é 
impossível analisar resultados que pretendam estudar a frequência anual da altura de onda 
significativa. 
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Figura 3.28 – Variação de altura de onda significativa média mensal, em 1993. 

 

Nas Figuras 3.29 a 3.35 são apresentados os valores médios mensais para os anos em que existe 
informação anual suficiente, que permite efectuar uma análise temporal eficaz. 

 

 

Figura 3.29 – Variação de altura de onda significativa média mensal, em 1996. 

 

 

Figura 3.30 – Variação de altura de onda significativa média mensal, em 1997. 
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Figura 3.31 – Variação de altura de onda significativa média mensal, em 1998. 

 

 

Figura 3.32 – Variação de altura de onda significativa média mensal, em 1999. 

 

 

Figura 3.33 – Variação de altura de onda significativa média mensal em 2002. 
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Figura 3.34 – Variação de altura de onda significativa média mensal, em 2003. 

 

 

Figura 3.35 – Variação das alturas de onda significativa média mensal, em 2005. 

 

 

Figura 3.36 – Variação de altura de onda significativa média mensal, em 2006. 

 



Evolução Temporal das Características da Agitação Marítima na Costa Oeste Portuguesa 
 

33 

Relativamente às Figuras 3.29 a 3.36, em que existe um registo que engloba a quase totalidade do ano 
e por isso é possível retirar conclusões válidas, podemos observar que todos eles apresentam formas 
semelhantes. É perceptível que, nos meses que correspondem às estações mais frias do ano, de 
Outubro a Março, existem registos médios mais elevados que nos outros meses, formando assim um 
gráfico com uma forma em “U” ou seja, com valores médios de altura de onda significativa mais 
elevados nos primeiros e últimos meses do ano e valores de altura de onda significativa mais baixos 
nos meses que correspondem às épocas do ano mais quentes. 

No entanto existem excepções a esta regra, como é o caso do ano de 2005 em que, como mostra a 
Figura 3.35, não existe essa variação esperada. 

De notar que esta figura apresenta valores que oscilam entre meses consecutivos, com variações 
máximas de 1m entre o mês em que se obteve uma altura de onda significativa média maior e a menor. 

 

3.2. CONDIÇÕES MÉDIAS SAZONAIS  

3.2.1. VARIAÇÃO MENSAL DAS ALTURAS DE ONDA SIGNIFICATIVAS 

O método de análise que se segue será aplicado utilizando alguns filtros à amostra em causa. O filtro 
utilizado agrupa todos os registos mensais obtidos ao longo dos anos, para se tentar perceber se com o 
tempo existe alguma evolução temporal significativa dos valores. 

Serão apresentados gráficos que traduzem as distribuições mensais dos registos de altura de onda 
significativa juntamente com uma aproximação linear. 

Pela análise da Figura 3.37, nota-se ao longo dos anos uma ligeira queda na média dos valores de 
altura de onda significativa.  

Apesar de no gráfico não ser completamente nítido esse resultado, quando é efectuada uma análise da 
tendência dos resultados, verifica-se que através de uma correlação linear se detecta que a média dos 
valores registados vem decaindo ao longo dos anos. 

Verifica-se também que: 

• Entre 1993 e 2000 existe uma estabilidade nos valores registados das alturas de onda 
significativas; 

• Os anos de 1994, 2000 e 2003 são aqueles que apresentam os valores mais baixos dos registos 
observados; 

• De salientar que é também no ano de 2000 que se observa o valor mais elevado da altura de 
onda significativa, sendo neste ano o período de maior oscilação entre o valor mais alto e o mais 
baixo registados; 

• É a partir de 2000 que se observam maiores oscilações entre os valores da altura de onda 
significativa; 

• De 2000 a 2006 observa-se que existe um decréscimo progressivo na altura de onda 
significativa máxima. 
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Figura 3.37 – Variação mensal da altura de onda significativa, no mês de Janeiro. 

 

Na Figura 3.38, relativa ao mês de Fevereiro, verifica-se: 

• Um decréscimo dos valores globais da altura de onda significativa ao longo dos anos; 
• Os anos de 1994 e 2002 apresentam os valores mais elevados observados, sendo estes períodos 

os únicos a apresentarem valores da altura de onda significativa registados superiores a 6m; 
• Em 2003 parece existir um aumento gradual dos valores da altura de onda significativa, 

contrariando a variação global. 

 

 

Figura 3.38 – Variação mensal da altura de onda significativa, no mês de Fevereiro. 

 

Na Figura 3.39, referente ao mês de Março, a queda apresentada dos valores médios das alturas de 
onda significativas ao longo dos anos é menos significativa do que nos meses anteriores. Verifica-se 
também que: 
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• Em 1999, 2003 e 2006 existem registos de valores das alturas de onda significativas bastante 
superiores aos outros anos observados, parecendo existir aqui uma espécie de um ciclo que 
apresenta um aumento significativo nas alturas de ondas com intervalos espaçados de 3 anos; 

• De notar que o ano de 2003, para o qual se registou o valor mais elevado da altura de onda 
significativa, é também aquele onde ocorreu o menor valor registado em todo o período de 
análise. 

 

 

Figura 3.39 – Variação mensal da altura de onda significativa, no mês de Março. 

 

A Figura 3.40, que diz respeito à distribuição da altura de onda significativa no mês de Abril, mostra o 
mesmo tipo de tendência, pois é notória uma queda ao longo dos anos, sendo que, nos anos de 1997, 
2003 e 2004, se nota um aumento da grandeza dos registos, sendo estes os anos que apresentam 
valores das alturas de onda significativas maiores. Todos os restantes anos parecem bastante 
semelhantes em termos globais. 

 

 

Figura 3.40 – Variação mensal da altura de onda significativa, no mês de Abril. 

A Figura 3.41 mostra a evolução da altura de onda significativa entre 1994 e 2006 para o mês de 
Maio. Nele, é possível verificar que existe uma certa tendência de decréscimo do valor médio da altura 
de onda significativa ao longo do tempo. Na aproximação linear, que decresce ao longo de todo o 
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período temporal, esse resultado é perfeitamente visível. De salientar os registos observados em 2002 
e 2006 que apresentam picos máximos bastante superiores aos registados nos outros anos. 

 

 

Figura 3.41 – Variação mensal da altura de onda significativa no mês de Maio 

 

O mês de Junho, Figura 3.42, não é muito diferente relativamente ao já descrito nos meses anteriores, 
isto é, continua a existir um decréscimo anual médio do valor da altura de onda significativa.  

De notar que 2002 e 2006 foram os únicos anos que contrariaram esta tendência, verificando-se no 
gráfico que existiu um pequeno aumento nos valores das alturas de onda significativas. Assinala-se 
ainda que o máximo observado reporta ao ano de 1997. 

 

 

Figura 3.42 – Variação mensal da altura de onda significativa, no mês de Junho 

A Figura 3.43, relativamente ao mês de Julho mostra que ao longo de todo o período de registos, 
existe uma diminuição ligeira do valor médio da altura de onda significativa. Nesta análise apenas 
foram registados dados que compreendem o período de 2001 a 2006. Na figura verifica-se que existe 
uma certa estabilidade nos registos observados, sendo de salientar o facto de os valores máximos se 
verificarem nos anos de 2001 e 2005, existindo em 2003 alguns registos dessa grandeza também. 
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Figura 3.43 – Variação mensal da altura de onda significativa, no mês de Julho. 

 

A frequência da altura de onda significativa nos meses de Agosto, mostra pela primeira vez, uma 
evolução contrária aos meses analisados até agora. Analisando a aproximação linear efectuada aos 
registos, verifica-se que ao longo de todo o período de registos, existe uma subida do valor médio da 
altura de onda significativa. Salientam-se os registos que compreendem o período temporal desde 
finais de 2003 a 2006 que mostram existir um aumento substancial global dos valores das alturas de 
onda significativas. 

 

 

Figura 3.44 – Variação mensal da altura de onda significativa, no mês de Agosto. 

Dos registos obtidos nos meses de Setembro, Figura 3.45, pode-se indicar duas notas importantes. 
Existe uma estabilidade global dos registos efectuados neste período, como demonstra a recta de 
aproximação linear, por outro lado verifica-se que entre 1996 e 1998 e finais de 2005 e o ano de 2006, 
os registos observados apresentam valores bastante superiores aos registados entre 1999 e 2005. 
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Figura 3.45 – Variação mensal da altura de onda significativa, no mês de Setembro. 

 

Da Figura 3.46, relativa ao mês de Outubro, retira-se que: 

• Os anos de 1993, 1999, 2003 e 2006 apresentam os valores máximos observados das alturas de 
onda significativas; 

• O ano de 2003 foi o único período que obteve registos superiores a 7m; 
• Existe um decréscimo global dos registos das alturas de onda significativas ao longo dos anos. 

 

 

Figura 3.46 – Variação mensal da altura de onda significativa, no mês de Outubro. 

A frequência da altura de onda significativa no mês de Novembro, Figura 3.47 revela um decréscimo 
contínuo de 1993 até 2004, exceptuando o ano de 2003, que revela a existência dos valores máximos 
registados neste mês. Em 2006 os registos obtidos mostram a existência de nova subida, atingindo-se 
níveis mais elevados que nos anos anteriores. 
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Figura 3.47 – Variação mensal da altura de onda significativa, no mês de Novembro. 

 

A Figura 3.48, que diz respeito aos registos obtidos no mês de Dezembro, demonstra que ao longo dos 
anos existiu uma grande variação nos valores das alturas de onda significativas, pois é notório que não 
existe uma tendência fixa nos registos obtidos. Pode-se verificar que os máximos obtidos reportam aos 
anos de 1994, 1998, 2002 e 2006, revelando assim parecer existir um ciclo com um período de 4 anos 
onde aparecem valores máximos superiores aos normalmente registados. Os valores mais baixos 
registados referem-se ao ano de 2001. 

 

 

Figura 3.48 – Variação mensal da altura de onda significativa, no mês de Dezembro. 

3.2.2. MÉDIAS MENSAIS DA ALTURA DE ONDA SIGNIFICATIVA 

Depois de na análise anterior ter sido apresentado os resultados das distribuições mensais ao longo do 
período de análise será efectuada uma análise semelhante à anterior, só que agora, em vez de serem 
utilizados os registos mensais brutos, serão utilizadas as médias das alturas de onda significativas 
obtidas mensalmente, Quadro 3.8 e Figuras 3.49 a 3.60. 
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Quadro 3.8 – Médias mensais das alturas de onda significativas. 

A
no

/M
ês

 

Ja
ne

iro
 

F
ev

er
ei

ro
 

M
ar

ço
 

A
br

il 

M
ai

o 

Ju
nh

o 

Ju
lh

o 

A
go

st
o 

S
et

em
br

o 

O
ut

ub
ro

 

N
ov

em
br

o 

D
ez

em
br

o 

1993          4,2 2,6 3,7 

1994 4,2 4,4 2,7      2,2  2,6 4,8 

1995 3,8         2,8   

1996   2,8 3,1 1,7    1,9 2,5 4,1 2,7 

1997 1,9  2,7  2,3 2,1  1,9 1,6 2,4 4,5  

1998   2,7 4,2 2 1,8 2 1,1 3,3 2,6 4 4,6 

1999 4,2 4,9 3,3 2,8 2,4  2,1  3 5 2,5 3,8 

2000 4 3,7  3,3         

2001     1,2 1,2 1,4 1,2 1,3 2,3  1,4 

2002 3,5 3,6 2,4 2,2 2,3 1,7 1,3 1,1 1,1  4,1 3,5 

2003 3,3 3 2,6 2,1 1,6 1,4 1,1 1 1,2 2,6 3,2 2,1 

2004    3,2 1,3 1,2 1,3 1,7 1,7 2,9 1,5 3,06 

2005    2 1,7 1,3 2,1 1,1 1,7 2,2 1,5 2,1 

2006 3,3  2,8 2 1,9 1,3 1,3 1,4 2 3 3,4 3,8 

 

 

Figura 3.49 – Variação da altura de onda significativa média durante o mês de Janeiro. 
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Figura 3.50 – Variação da altura de onda significativa média durante o mês de Fevereiro. 

 

 

Figura 3.51 – Variação da altura de onda significativa média durante o mês de Março. 

 

 

Figura 3.52 – Variação da altura de onda significativa média durante o mês de Abril. 
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Figura 3.53 – Variação da altura de onda significativa média durante o mês de Maio. 

 

 

Figura 3.54 – Variação da altura de onda significativa média durante o mês de Junho. 

 

 

Figura 3.55 – Variação da altura de onda significativa média durante o mês de Julho. 
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Figura 3.56 – Variação da altura de onda significativa média durante o mês de Agosto. 

 

 

Figura 3.57 – Variação da altura de onda significativa média durante o mês de Setembro. 

 

 

Figura 3.58 – Variação da altura de onda significativa média durante o mês de Outubro. 
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Figura 3.59 – Variação da altura de onda significativa média durante o mês de Novembro. 

 

 

Figura 3.60 – Variação da altura de onda significativa média durante o mês de Dezembro. 

 

Relativamente às figuras apresentadas é possível retirar os resultados apresentados no Quadro 3.9a e 
3.9b. 

Quadro 3.9a – Conclusões da variação das alturas de onda significativas médias mensais, de Janeiro a Maio. 

Mês Conclusões 

Janeiro Existe uma quebra gradual dos valores médios das alturas de onda significativas registadas. A 

excepção é o ano de 1997, em que esses registos tiveram valores médios abaixo dos outros 

anos. 

Fevereiro O valor médio da altura de onda significativa vem decrescendo continuamente. 

Março Não se observam grandes alterações médias da altura de onda significativa, sendo que ao 

longo de todo o período registado obtiveram-se valores muito semelhantes de ano para ano. 

Abril Verifica-se uma diminuição nos valores da altura de onda significativa ao longo dos anos. 

Maio Existe um decréscimo no valor médio da altura de onda significativa nos primeiros anos de 

registo, sendo que no ano de 2002 existe um aumento desse valor. Daí até 2006 regista-se 

nova queda da altura de onda significativa média até 2006. 
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Quadro 3.9b - Conclusões da variação das alturas de onda significativas médias mensais, de Junho a Dezembro. 

Mês Conclusões 

Junho Decréscimo nos valores da altura de onda significativa média. 

Julho Decréscimo nos valores da altura de onda significativa média, exceptuando o ano de 2005 em 

que existiu um aumento significativo. 

Agosto Exceptuando o ano de 1997, em que os valores da altura de onda significativa média foram 

bastante mais elevados que nos outros anos, pode-se verificar que neste mês houve uma 

estabilidade bastante grande nos valores da altura de onda significativa média, que oscilaram 

entre 1,6m e 1m. 

Setembro Decréscimo da altura de onda significativa média entre 1994 e 1997. Nos anos de 1998 e 1999 

existiu um aumento significativo desse valor. De 2000 até 2006 verifica-se que existe um 

ligeiro aumento anual da altura de onda significativa média. 

Outubro Exceptuando os anos de 1993 e 1998, em que os valores da altura de onda significativa média 

foram bastante superiores, verifica-se uma estabilidade bastante grande. 

Novembro 

Dezembro 

A análise de Novembro e Dezembro apresenta resultados semelhantes. 

Os registos obtidos nestes meses revelam grandes oscilações. Através da linha de tendência 

criada no gráfico, podemos entender que existe um decréscimo dos valores médios das alturas 

de onda significativas ao longo dos anos. Analisando o gráfico ano a ano, não conseguimos 

detectar esse resultado, pois ao longo dos anos existem muitas variações dos valores. 

 

3.3. ANÁLISE DE CONDIÇÕES CONSIDERADAS DE TEMPORAL  

No estudo das alturas de onda significativas, característica da agitação marítima costeira, é também 
importante a análise dos valores máximos registados, permitindo verificar se ao longo do tempo se 
tem, ou não, assistido a um aumento do valor máximo das alturas de onda significativas na costa 
Oeste. Este aspecto é importante visto que este valor é utilizado no dimensionamento das estruturas 
costeiras. 

A análise de condições consideradas de temporal considera apenas as alturas de onda superiores a 6m. 

 

3.3.1. REGISTOS CONSIDERADOS 

O Quadro 3.10 identifica o número de registos da altura de onda significativa superiores a 6m 
verificados em cada ano. De salientar que os anos de 1995, 2001 e 2005 não obtiveram qualquer 
registo que cumprisse o filtro apresentado. O ano que obteve o maior número de registos foi o de 
2006, com 92 presenças. 

 

Quadro 3.10 – Número de valores máximos considerados. 

Ano 1993 1994 1996 1997 1998 1999 2000 2002 2003 2004 2006 

Nº de Registos 5 66 11 20 73 34 6 64 73 15 92 
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3.3.2. ANÁLISE DOS VALORES E DAS MÉDIAS MÓVEIS 

O Quadro 3.11 e a Figura 3.61 apresentam os valores médios anuais calculados. 

Quadro 3.11 – Valores médios anuais calculados com base nos valores máximos considerados. 

Ano 1993 1994 1996 1997 1998 1999 2000 2002 2003 2004 2006 

Média da altura de 

onda significativa 
6,3 6,7 6,4 6,3 6,9 6,4 6,1 6,5 7,2 6,5 6,9 

Média Móvel (k=3)   6,47 6,47 6,53 6,53 6,47 6,33 6,6 6,73 6,87 

 

 

Figura 3.61 – Altura de onda significativa média anual calculada com base nos valores máximos considerados. 

 

Pela análise da Figura 3.61, é difícil perceber se existe alguma tendência nos resultados obtidos. Ao 
longo do período temporal analisado não se consegue ter uma percepção fácil e óbvia da evolução 
destes valores. Então, pode-se recorrer ao método estatístico das médias móveis, já utilizado noutras 
análises anteriores, e tentar com isto, verificar se, efectivamente, existe alguma possível análise destes 
valores.  

Assim, no Quadro 3.12, é possível observar-se a distribuição por médias móveis destes registos. A 
Figura 3.62 permite interpretar que, ao longo do tempo os resultados têm sido semelhantes entre si, 
exceptuando os anos finais de análise em que se observa um ligeiro acréscimo destes valores médios. 

 

 

Figura 3.62 – Altura de onda significativa média anual calculada com base nos valores máximos considerados – 

médias móveis. 



Evolução Temporal das Características da Agitação Marítima na Costa Oeste Portuguesa 
 

47 

3.3.3. VALORES MÁXIMOS DA ALTURA DE ONDA SIGNIFICATIVA 

No Quadro 3.12 e na Figura 3.63 são apresentados as médias dos dez valores máximos das alturas de 
onda significativas atingidos em cada ano. 

A análise será feita de duas formas distintas. Primeiro, serão calculadas as médias das dez maiores 
alturas de onda significativas registadas e a partir deste resultado será feita uma aproximação pelo 
método das médias móveis. Posteriormente, serão também calculadas as médias móveis das médias 
dos maiores registos anuais. 

 

Quadro 3.12 – Média das dez maiores alturas de onda significativas anuais. 

Ano 1993 1994 1996 1997 1998 1999 2000 2002 2003 2004 2006 

Média 6,082 7,708 6,475 6,56 8,134 6,804 6,042 7,129 8,73 6,331 7,891 

 

 

Figura 3.63 – Média das dez maiores alturas de onda significativas anuais. 

 

Como é possível observar na Figura 3.63, fazendo uma análise de médias móveis de duas ordens 
diferentes (ordem 3 e 5), é possível verificar que não existe um aumento nem uma diminuição 
significativa das médias dos maiores registos anuais.  

Apesar de existirem anos em que essas médias são superiores a outros anos, ao analisar-se a tendência 
que esses resultados ilustram, verifica-se que a sua variação é muito pouco significativa. 

No entanto, é possível verificar que nos últimos anos parece existir um aumento deste valor médio 
máximo que, em 2003, atingiu o seu valor mais elevado. 

É também possível verificar que, pela primeira vez e em 2003, o valor da altura de onda significativa 
superou a fasquia dos 9m, valor nunca verificado em todos os outros anos estudados. É também de 
salientar que para as dez maiores alturas de onda significativas, se verifica que em 2003, o décimo 
valor mais elevado é igual ao segundo valor mais elevado de todos os outros anos. 

As médias móveis das médias máximas anuais obtidas, estão apresentadas no Quadro 3.13. 
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Quadro 3.13 – Médias móveis da média das dez maiores alturas de onda significativas anuais. 

Ano Média Móvel (k=3)  Ano Média Móvel (k=3) 

1993   2000 6,99 

1994   2001 5,60 

1995 6,33  2002 5,71 

1996 6,46  2003 6,60 

1997 6,08  2004 7,40 

1998 7,06  2005 6,50 

1999 7,17  2006 6,22 

 

3.3.4. ANÁLISE DE VALORES EXTREMOS DE ALTURAS DE ONDA SIGNIFICATIVAS 

A determinação de valores extremos de alturas de onda significativas revela-se de extrema importância 
no dimensionamento de estruturas costeiras ou portuárias, com relação directa no custo de construção. 
A estimativa a longo prazo da distribuição total das ondas registadas a longo prazo fornece uma 
distribuição teórica das probabilidades de ocorrência do parâmetro Hmo ao longo de vários anos. Estas 
estimativas podem ser efectuadas recorrendo-se a diversos métodos de análise estatística, como a 
distribuição normal, Log-normal, Gyumbel, Fisher-Tippet I ou de Weibull (Pinto,1995).  

A análise de extremos de alturas de onda significativas foi, neste trabalho, realizada de acordo com o 
método de Weibull. A metodologia de cálculo aplicada seguiu os seguintes passos: 

1. Colocação dos valores de Hmo por ordem decrescente; 

2. Cálculo da probabilidade ou posição gráfica, através da expressão: 

 

( )s sm

T

0,27
m 0,20

kF H H 1
0,23

N 0,20
k

− −
≤ = −

+ +
 (3.2) 

 

em que ( )s smF H H≤  representa a probabilidade da m-ésima Hmo não ser excedida e Hmom o m-

ésima valor de Hmo existente, m o número de ordem de Hmo (1, 2, ..., N) e NT o número total 
de Hmo do registo, obtidos em K anos. 

3. Cálculo dos parâmetros A e B usando a regressão linear: 

 

 (3.3) 

 (3.4) 

 

4. Determinação do período de retorno, que representa o intervalo de tempo médio entre eventos 
sucessivos de uma Hmo extrema, para que seja igualada ou excedida. 



Evolução Temporal das Características da Agitação Marítima na Costa Oeste Portuguesa 
 

49 

 (3.5) 

 

em que Hmor representa a Hmo com um período de retorno Tr, 

 

( )( )

  
= − − − −   λ  

= λ

r

1/ k

r

1
Y ln ln 1 (FT I)

Tr

Y ln Tr (WEIBULL)

 (3.6) 

 

 representa o número médio de eventos por ano, Tr o período de retorno (anos) e K o  

comprimento do registo (anos). 

5. Depois do cálculo do período de retorno determinam-se os intervalos de confiança. Aplicando a 
expressão seguinte e utilizando o Quadro 3.14, é possível apresentar os limites do intervalo de 
confiança em relação a Hmor. 

 

( )( )σ = + α − + ε ν
1/ 22

nr r

1
1,0 Y C ln

N
 (3.7) 

 

em que nrσ representa o desvio padrão normalizado de uma altura de onda significativa com 

período de retorno r, N o número de alturas de onda significativas, 
1,3

2 1N K ln
1 e

−α + − να = α , 

1 2, , C, , Kα α ε  os coeficientes empíricos (Quadro 3.14) e ν  o parâmetro igual N/NT . 

 

Quadro 3.14 - Coeficientes da fórmula de desvio padrão standard para 

alturas de onda significativas extremas (Goda, 1988). 

Distribuição 1α  2α  K1 C ∈  

Weibull (k = 0,75) 1.65 11.4 -0.63 0.0 1.15 

Weibull (k = 1,0) 1.92 11.4 0.00 0.3 0.90 

Weibull (k = 1,4) 2.05 11.4 0.69 0.4 0.72 

Weibull (k = 2,0) 2.24 11.4 1.34 0.5 0.54 

 

A magnitude absoluta do desvio padrão da altura de onda significativa é calculada por: 

 

 (3.8) 

 

em que rσ representa o erro padrão de altura da onda significativa com um período de retorno r e 
sHσ o 

desvio padrão das alturas de ondas significativas consideradas, igual a, 
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( )
s

N 2

s,i s
2 1

H

H H

N

−
σ =

∑
 (3.9) 

 

Quadro 3.15 – Limites dos Intervalos de Confiança para Alturas Significativas Extremas. 

Nível de Confiança 

(%) 

Limites do Intervalo de 
Confiança em Relação a 

srH  

Probabilidade de Excedência do 

Limite Superior (%) 

80 ± 1.28 σ r 10.0 

85 ± 1.44 σ r 7.5 

90 ± 1.65 σ r 5.0 

95 ± 1.96 σ r 2.5 

99 ± 2.58 σ r 0.5 

 

Assim, e seguindo a metodologia apresentada, para a análise de extremos, usando os máximos anuais 
das alturas de onda significativas, obtiveram-se várias figuras que ilustram, para diferentes valores do 
parâmetro k, as rectas de regressão linear correspondentes, partindo da expressão seguinte, 

 

 (3.10) 

 

Após este cálculo é possível determinar alturas de onda significativas associadas a um determinado 
período de retorno para o parâmetro k associado ao melhor coeficiente de correlação linear. Assim, 
verifica-se que, neste caso, a utilização do parâmetro k=2,0 é aquele que melhor aproxima a recta aos 
valores considerados, Figura 3.64 e Quadro 3.16. 

 

 

Figura 3.64 – Parâmetros A e B usando a regressão linear. 
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Quadro 3.16 - Estimativa das alturas de onda significativas para vários períodos de retorno. 

 

Período de Retorno Nível de Confiança 

Tr 
k Hmor 

80% 90% 99% 

30 2 10,1 12,0 12,5 13,9 

45 2 10,5 12,4 13,0 14,4 

60 2 10,7 12,7 13,3 14,7 

 

O Quadro 3.16 apresenta as alturas de onda significativas em função do período de retorno estipulado.  

No que respeita aos níveis de confiança, quanto maior for a exigência, maior será o valor de Hmor, 
podendo este atingir, para um nível de confiança elevado, 14,7m. 

Foi também efectuada uma análise semelhante à anterior, mas utilizando todos os registos de alturas 
de onda significativas superiores a 6m.  

Aplicando a metodologia da análise de Weibull, verifica-se que a utilização do parâmetro k=1,3 é 
aquela que melhor se aproxima à dos registos utilizados, obtendo-se um coeficiente de correlação 
linear muito próximo da unidade, como se verifica na Figura 3.65 

 

 

Figura 3.65 - Parâmetros A e B obtidos usando a regressão linear. 

 

A partir dos parâmetros A e B obtidos, correspondentes à recta de regressão linear, é possível calcular 
os valores de Hmor para diferentes períodos de retorno.  
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Quadro 3.17 - Estimativa das alturas de onda significativas para vários períodos de retorno. 

Período de Retorno Nível de Confiança 

Tr 

k Hmor 

80% 90% 99% 

30 1,3 9,9 10,4 10,5 10,9 

45 1,3 10,1 10,6 10,7 11,1 

60 1,3 10,3 10,7 10,9 11,2 

 

Analisando as duas aproximações, pode-se concluir que na primeira análise, onde se considerou 
apenas as maiores Hmo anuais registadas no período de observação, para diferentes períodos de 
retorno obtinham-se valores (com um nível de confiança bastante elevado) de cerca de 14m, enquanto 
que numa análise posterior foram analisados todos os registos de Hmo superiores a 5m e aí, com uma 
base de dados muito mais elevada, para o mesmo nível de confiança, atingiram-se valores mais baixos. 
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4 
ANÁLISE DOS PERÍODOS DE PICO 

 

 

4.1. INTRODUÇÃO 

A análise que se segue incide sobre os valores dos períodos de pico (Tp). Esta análise será orientada de 
acordo com a mesma abordagem adoptada para as alturas de onda significativas. 

Serão apresentadas, sob a forma de figuras e quadros, as frequências desta característica ao longo do 
tempo e daí serão retiradas as conclusões sobre os resultados obtidos. 

 

4.2. CONDIÇÕES MÉDIAS GLOBAIS  

4.2.1 DISTRIBUIÇÃO, POR CLASSES, DO PERÍODO DE PICO 

No estudo da evolução temporal das características da agitação marítima é de relevante importância o 
estudo do período de pico. Dados os registos obtidos, é possível efectuar uma análise desta 
característica por classes. Assim, e dado que a análise em bruto de todos os registos não levariam a 
nenhuma conclusão imediata, serão adoptados critérios que dividem os registos em classes. 

Os períodos analisados, nesta fase, serão agrupados de 2 em 2s. O Quadro 4.1 mostra a distribuição 
por classes de períodos, entre 1993 e 1995. 

 

Quadro 4.1 – Distribuição, por classes, dos períodos de pico, entre 1993 e 1995. 

 

Nas Figuras 4.1 a 4.3, estão representados, para cada ano, o número de registos obtidos que se 
enquadram em cada classe dos períodos de pico escolhida. Analisando os resultados gráficos obtidos 
verifica-se que: 

• Em média, 50% dos registos obtidos pertencem a períodos que variam entre os 11s e os 15s; 

• Não foram registados períodos inferiores a 5s e superiores a 17s; 

• No ano de 1995, também devido ao facto de apenas terem sido analisados 51 registos, não se 
observam valores dos períodos de pico inferiores a 9s. 

Anos Classe T(p) 3-5 5-7 7-9 9-11 11-13 13-15 15-17 >17 Total 

1993 0 4 19 25 51 43 9 0 151 

1994 0 5 27 99 139 154 23 0 447 

1995 

N
º 

de
 

R
eg

is
to

s 

0 0 0 17 22 8 4 0 51 
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Figura 4.1 – Distribuição, por classes, do período de pico em 1993. 

 

 

Figura 4.2 – Distribuição, por classes, do período de pico em 1994. 

 

 

Figura 4.3 – Distribuição, por classes, do período de pico em 1995. 

 

O Quadro 4.2 e as Figuras 4.4 a 4.14 representam as frequências do período de pico entre 1996 e 2006. 
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Quadro 4.2 – Distribuição, por classes, dos períodos de pico entre 1996 e 2006. 

 

 

Figura 4.4 – Distribuição, por classes, do período de pico em 1996. 

 

 

Figura 4.5 – Distribuição, por classes, do período de pico em 1997. 

Anos Classe T(p) 3-5 5-7 7-9 9-11 11-13 13-15 15-17 >17 Total 

1996 0 10 53 164 134 34 1 0 396 

1997 0 7 65 110 157 69 2 0 410 

1998 0 15 50 168 206 175 66 2 682 

1999 0 4 123 313 310 146 16 0 912 

2000 0 6 48 99 88 106 53 0 400 

2001 0 8 103 103 39 17 0 0 270 

2002 0 5 126 217 182 127 10 0 667 

2003 0 39 161 256 208 150 56 12 882 

2004 0 275 674 551 253 110 30 0 1893 

2005 0 98 493 396 128 108 50 0 1273 

2006 

N
º 

de
 R

eg
is

to
s 

0 159 309 374 293 61 20 1 1217 
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Figura 4.6 – Distribuição, por classes, do período de pico em 1998. 

 

 

Figura 4.7 – Distribuição, por classes, do período de pico em 1999. 

 

 

Figura 4.8 – Distribuição, por classes, do período de pico em 2000. 
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Figura 4.9 – Distribuição, por classes, do período de pico em 2001. 

 

 

Figura 4.10 – Distribuição, por classes, do período de pico em 2002. 

 

 

Figura 4.11 – Distribuição, por classes, do período de pico em 2003. 
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Figura 4.12 – Distribuição, por classes, do período de pico em 2004. 

 

 

Figura 4.13 – Distribuição, por classes, do período de pico em 2005. 

 

 

Figura 4.14 – Distribuição, por classes, do período de pico em 2006. 

 

 

O Quadro 4.3 resume os principais aspectos detectados nesta análise. 
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Quadro 4.3 – Distribuição, por classes, do período de pico entre 1996 e 2001. 

Anos Características 

1996 • A classe dominante corresponde ao intervalo de 9s a 11s; 

• Não foram registados períodos inferiores a 5s nem superiores a 17s; 

• A média é de 10,6s. 

1997 • O maior número de registos encontra-se na classe de 11s a 13s, com quase 405 dos registos 
totais; 

• Não foram registados períodos inferiores a 5s nem superiores a 17s; 

• A média é de 11,0s. 

1998 • Verifica-se que 80%, num total de 682 registos, pertencem a períodos registados entre os 9s e os 
15s; 

• Foram obtidos dois registos com períodos superiores a 17s; 

• A média é de 12,1s. 

1999 • Aproximadamente 65% dos registos situam-se entre os 9s e os 13s; 

• Não existem registos de ondas com períodos superiores a 17s; 

• A média é de 11,2s, num total de 912 registos. 

2000 • A classe com maior número de registos, contrariando todos os anos anteriores, pertence à classe 
13s a 15s; 

• Cerca de 15% dos períodos analisados compreendem a períodos entre 15s a 17s; 

• A média é de 12,0s. 

2001 • As classes que englobam períodos de 7s a 11s contêm 70% dos registos totais obtidos em 2001; 

• Não foi registado nenhum período superior a 15s; 

• A média é de 9,6s. 

2002 • Períodos entre 9s e 13s correspondem a 2/3 dos resultados obtidos; 

• Não existem registos de períodos superiores a 17s nem inferiores a 5s; 

• A média dos registos situa-se nos 11,2s. 

2003 • 45% dos registos obtidos correspondem a períodos de pico entre os 9s e os 13s; 

• Foram observados 12 registos superiores a 17s, que correspondem a cerca de 1,5% da totalidade 
de registos neste ano; 

• A média é de 11,1s. 

2004 • Foi o ano com maior número de registos efectuados; 

• Não foram registados períodos inferiores a 5s nem superiores a 17s; 

• A média é de 10,5s. 

2005 • Cerca de 2/3 dos registos obtidos correspondem a períodos entre os 7s e os 11s; 

• Não foram registados períodos inferiores a 5s nem superiores a 17s; 

• A média dos registos obtidos é de 10,9s. 

2006 • Cerca de 2/3 dos registos obtidos correspondem a períodos entre os 7s e os 11s; 

• Não foram registados períodos inferiores a 5s; 

• A média dos registos obtidos é de 10,7s. 
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4.2.2. MÉDIA ANUAL DO PERÍODO DE PICO 

Uma das maneiras mais rápidas de se tentar prever ou verificar a tendência evolutiva de uma 
característica estudada ao longo de um período de tempo, é calcular a média obtida anualmente e 
observar se ao longo do período de registo é possível identificar uma tendência de resultados que nos 
permita chegar a alguma conclusão, Quadro 4.4 e Figura 4.15. 

 

Quadro 4.4 – Média anual dos períodos de pico registados. 

Ano Média  Ano Média 

1993 11,8  2000 12,0 

1994 12,2  2001 9,6 

1995 12,2  2002 11,2 

1996 10,6  2003 11,1 

1997 11,0  2004 10,5 

1998 12,1  2005 10,9 

1999 11,2  2006 10,7 

 

Observando a Figura 4.15, pode-se verificar que existe uma relativa estabilidade nas médias anuais 
dos registos obtidos. Verifica-se também que apesar de se notar um ligeiro decréscimo ao longo dos 
anos, existem períodos de tempo em que há uma oscilação entre cada ano e por essa razão é difícil 
interpretar uma possível tendência nos resultados exibidos. Assim, justifica-se o recurso ao método 
das médias móveis nesta análise para que, utilizando um método diferente, se tente chegar a um 
resultado que permita obter uma conclusão mais clara a partir da Figura 4.15. 

 

 

Figura 4.15 – Média anual dos períodos de pico. 

 

A Figura 4.16 apresenta as médias anuais dos períodos de pico registados neste estudo e as duas linhas 
de aproximação dos resultados de acordo com o método das médias móveis. 
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A linha representada a cor de tijolo, que corresponde a uma linha de aproximação por médias móveis 
de ordem 3, permite-nos chegar a resultados ligeiramente diferentes dos registados no Quadro 4.4, 
pois já é mais perceptível que existe um decréscimo suave nas médias dos períodos analisados ao 
longo dos anos. Na figura foi também criada uma linha de tendência por médias móveis de ordem 5. 
Através dessa linha de tendência o resultado deixa de ter qualquer dúvida e pode-se dizer que, 
efectivamente, tem existido uma diminuição ligeira, das médias dos períodos de pico registados na 
bóia ao largo do porto de Leixões. 

Será também interessante verificar que resultados serão obtidos se, em vez de se efectuar a análise 
anualmente, se agruparem os registos obtidos de dois em dois anos. A Figura 4.17 permite verificar 
essa análise dos registos bi-anuais das médias anuais dos períodos de pico. 

 

 

Figura 4.16 – Média anual dos períodos de pico e médias móveis associadas. 

 

De acordo com a Figura 4.17 pode-se verificar que ao agruparmos os registos bi-anualmente, 
chegamos a resultados semelhantes aos obtidos anualmente. É também possível verificar, nessa figura, 
que a linha de tendência criada por aproximação dos resultados sofre uma quebra ao longo do tempo e 
como consequência resulta numa diminuição do valor médio dos períodos de pico. 

 

 

Figura 4.17 – Média bi-anual dos períodos de pico. 
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4.2.3. FREQUÊNCIA MÉDIA MENSAL DOS PERÍODOS DE PICO ANUAIS 

Nesta análise pretende-se observar se é possível encontrar semelhanças entre os diferentes anos em 
que se efectuaram registos. A partir dos registos anuais obtidos, serão calculadas as médias mensais 
em cada ano.  

O objectivo será tentar perceber se existe alguma analogia na variação dessas médias mensais ao longo 
do ano. Neste estudo apenas se terá em conta os anos em que existe um número significativo de dados. 

De acordo com a Figura 4.18 verifica-se que, apesar de não existirem registos em todos os meses do 
ano, existe uma variação da média mensal que diminui nos primeiros meses do ano e que na parte final 
do mesmo se verifica um aumento desse mesmo valor. 

 

 

Figura 4.18 – Frequência média mensal do período de pico, em 1994. 

 

As Figuras 4.19 a 4.23 mostram a variação desta característica em cada ano. 

 

 

Figura 4.19 – Frequência média mensal do período de pico, em 1997. 
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Figura 4.20 – Frequência média mensal do período de pico em 1999. 

 

 

Figura 4.21 – Frequência média mensal do período de pico, em 2002. 

 

 

Figura 4.22 – Frequência média mensal do período de pico, em 2003. 
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Figura 4.23 – Frequência média mensal do período de pico, em 2006. 

 

Da observação das figuras anteriores é possível afirmar que existe uma tendência, em todos os anos 
analisados, para o registo de períodos de pico mais elevados nos meses de Outono e Inverno que nos 
meses de Primavera e Verão. Assim, em praticamente todos os anos se observa um decréscimo médio 
do período de pico até Agosto e que, posteriormente, começam a ser registados, novamente, valores 
que vão aumentando gradualmente até ao final do ano. 

 

4.3. CONDIÇÕES MÉDIAS SAZONAIS  

4.3.1. ANÁLISE MENSAL DA FREQUÊNCIA DO PERÍODO DE PICO 

Depois de analisada a evolução ao longo de cada ano, procurar-se-á agora verificar se existe alguma 
tendência mensal na evolução temporal dos registos, Quadro 4.5 e Figuras 4.24 a 4.35. 

Quadro 4.5 – Média mensal dos períodos de pico. 

Ano 

Mês 19
93

 

19
94

 

19
95

 

19
96

 

19
97

 

19
98

 

19
99

 

20
00

 

20
01

 

20
02

 

20
03

 

20
04

 

20
05

 

20
06

 
Jan.  13,7 11,9  7  12,8 13,2  11,9 11   10,4 

Fev.  12,1     14,2 13,1  11,5 11,7    

Mar.  10,9  10 13 8,2 10,8   10,6 11,7   11,1 

Abr.    11,6 9 10,8 10 10,1  9,7 8,9 11,5 11,4 9,2 

Mai.    8,15 9,3 7,2 9,8 8,1  9,2 8,1 9,3 8,4 7,3 

Jun.      6,5   7,8 8,1 8,2 7,8 7,5 7,2 

Jul.     9,7 9   7,6 7 6,9 8,3 7 8,4 

Ago.     10,7 7,4 10,3  8 7,1 7,2 7,8 7,6 8 

Set.  8,4  8,6 8,8 11 10,1  8,4 8,9 8,4 8,4 9,6 8,1 

Out. 11,4  11,4 10,6 11,7 10,1 12,1  9,8  9,4 10,7 11,9 11,4 

Nov. 12,4 10  11,4  12,9 10,2   11,2 11,3 11,2 12 12 

Dez. 12,2 12,6  10,1  12,8 11,1  8,9 10,4 9,4 13,2 12,2 12,3 
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Figura 4.24 – Variação dos períodos de pico médios, em Janeiro. 

 

 

Figura 4.25 – Variação dos períodos de pico médios, em Fevereiro. 

 

 

Figura 4.26 – Variação dos períodos de pico médios, em Março. 
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Figura 4.27 – Variação dos períodos de pico médios, em Abril. 

 

 

Figura 4.28 – Variação dos períodos de pico médios, em Maio. 

 

 

Figura 4.29 – Variação dos períodos de pico médios, em Junho. 
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Figura 4.30 – Variação dos períodos de pico médios, em Julho. 

 

 

Figura 4.31 – Variação dos períodos de pico médios, em Agosto. 

 

 

Figura 4.32 – Variação dos períodos de pico médios, em Setembro. 
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Figura 4.33 – Variação dos períodos de pico médios, em Outubro. 

 

 

Figura 4.34 – Variação dos períodos de pico médios, em Novembro. 

 

 

Figura 4.35 – Variação dos períodos de pico médios, em Dezembro. 

 

Com base na informação apresentada nas figuras anteriores é possível retirar algumas conclusões. A 
evolução das médias mensais ao longo do tempo tem sofrido, como já se havia verificado em análise 
anterior, um decréscimo suave. Analisando as tendências lineares aproximadas verifica-se que a 
diminuição que acontece em quase todos os meses do ano é praticamente irrelevante já que, 
exceptuando os meses de Julho e Agosto, em que se observam variações de 3s, a maior diferença 
apresentada é de cerca de 1s. 
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5 
DIRECÇÃO MÉDIA 

 

 

5.1. INTRODUÇÃO 

Neste ponto será analisada a característica da direcção média. Assim, serão analisadas as direcções 
mais frequentes com que as ondas incidem na costa Oeste. Para efectuar este estudo é necessário 
agrupar as direcções de ondas registadas por classes. Assim, será lógico agrupar os dados registados 
através dos diferentes pontos colaterais da rosa-dos-ventos, Figura 5.1, que mostra as oito classes em 
que foram divididos os registos. 

 

 

Figura 5.1 – Sectores considerados na análise da direcção média. 

 

5.2. NÚMERO DE REGISTOS OBSERVADOS  

O Quadro 5.1 e a Figura 5.2 apresentam o número total de registos em cada uma das classes 
consideradas. 

 

Quadro 5.1 – Número de registos considerados em cada sector. 

Direcção N NE E SE S SO O NO 

Nº de Registos 116 2 7 3 27 454 4121 11508 

% Registos 0,7 0,0 0,0 0,0 0,2 2,8 25,4 70,9 
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Figura 5.2 – Número de registos considerados em cada sector. 

 

Da análise da Figura 5.2 verifica-se que 95% das ondas que chegam à costa Oeste portuguesa provêm 
de apenas duas direcções: Oeste e Noroeste. 

 

5.3. FREQUÊNCIA ANUAL DAS DIRECÇÕES MÉDIAS 

Depois de analisados os registos totais da direcção média das ondas, serão agora analisados esses 
mesmos registos, mas filtrando os resultados anualmente, Quadros 5.2a e 5.2b. 

Analisando esses quadros verifica-se que as direcções Oeste e Noroeste são aquelas em que as 
frequências de registo de ondas são claramente superiores às restantes orientações. De notar que, se 
observarmos as orientações de Nordeste, Este, Sudeste e Sul, percebe-se que raramente se observam 
ondas com essas direcções, mas que mesmo assim foram incluídas nesta análise. 

A Figura 5.3 mostra essa variação para 1993. Através da figura é de fácil percepção que a direcção 
dominante é a de Noroeste que contém cerca de 85% dos registos observados. 

 

Quadro 5.2a – Número de registos da direcção média, por ano, de 1993 a 1999. 

Direcção/Ano 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Norte 1 2      

Nordeste        

Este        

Sudeste        

Sul 3    4 2  

Sudoeste 4 7  28 29 17 23 

Oeste 14 138 7 147 227 116 213 

Noroeste 130 300 46 220 334 547 676 
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Quadro 5.2b – Número de registos da direcção média, por ano, de 2000 a 2006. 

Direcção/Ano 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Norte 1 21 19 18 20 8 26 

Nordeste    2  0  

Este  4  2  1  

Sudeste  1  2    

Sul 1  3 6 2  6 

Sudoeste 7 26 62 83 51 31 86 

Oeste 59 313 737 836 313 382 619 

Noroeste 332 1078 1632 2074 1492 853 1794 

 

 

Figura 5.3 – Frequência dos registos das direcções médias (%), em 1993. 

 

As figuras correspondentes aos anos posteriores a 1993 não serão apresentadas neste estudo pois, 
como é perceptível de verificar nos Quadros 5.2a e 5.2b, não iriam acrescentar informação diferente da 
apresentada, dado que os registos obtidos ao longo do tempo não sofreram alterações e a grande 
percentagem das ondas que chegam à costa onde se situa a bóia direccional provém da mesma 
direcção. 
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6 
DISTRIBUIÇÕES CONJUNTAS 

 

 

6.1 INTRODUÇÃO 

Nesta fase do trabalho e, depois de analisadas isoladamente cada característica da agitação marítima, é 
importante tentar perceber se existe alguma relação entre os valores registados das características em 
estudo. 

O estudo que se segue pretende analisar a relação entre a altura de onda significativa e o período de 
pico, quando se fixa uma determinada direcção. As direcções médias de onda a fixar serão apenas as 
mais representativas do registo obtido. Assim, serão analisadas duas distribuições conjuntas da altura 
de onda significativa e do período de pico, uma para a direcção Oeste e outra para Sudoeste. 

De realçar que as percentagens apresentadas foram normalizadas para que a análise gráfica seja de 
mais fácil compreensão. 

 

6.2 DISTRIBUIÇÃO CONJUNTA DA ALTURA DE ONDA SIGNIFICATIVA  
       E DO PERÍODO DE PICO NAS DIRECÇÕES DE OESTE E NOROESTE 

O Quadro 6.1 apresenta a distribuição conjunta da altura de onda significativa e do período de pico 
para as direcções Oeste e Noroeste. 

Quadro 6.1 – Distribuição conjunta da altura de onda significativa e do período de pico, por direcção em %. 

NW (73%) 5-7 7-11 11-15 >15  W (27%) 5-7 7-11 11-15 >15 

<1 3 7 1 0  <1 2 8 2 0 

1-3 7 36 16 1  1-3 2 34 17 1 

3-5 0 4 13 1  3-5 0 8 13 1 

>5 0 0 7 2  >5 0 0 9 2 

 

Da análise do Quadro 6.1 verifica-se que: 

• As distribuições conjuntas da altura de onda significativa e do período de pico nas duas 
direcções estudadas assemelham-se entre si, pois a maior percentagem de registos observados 
encontra-se na classe de períodos entre 7s e 11s e de alturas de onda entre 1 a 3m; 

• As alturas de onda significativas superiores a 5m, nas duas direcções estudadas, apenas 
reflectem 10% dos registos obtidos. 
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• A observação das alturas de onda significativas superiores a 5m só é possível para períodos 
superiores a 11s. Verifica-se também que para períodos superiores a 15s, não existe nenhum 
registo de onda inferior a 1m. 

 

6.3. DISTRIBUIÇÃO DAS ALTURAS DE ONDA SIGNIFICATIVAS MÁXIMAS  
        E DOS PERÍODOS DE PICO, POR DIRECÇÃO MÉDIA 

Nesta análise serão considerados os maiores valores da altura de onda significativa e do período de 
pico registados que serão associados à direcção média correspondente. Nesta distribuição, serão 
apenas consideradas as vinte maiores alturas de onda significativas e os vinte maiores períodos de pico 
em cada ano. Nos Quadros 6.2 e 6.3 é apresentada essa análise, para cada ano de registos. 

 

Quadro 6.2 - Distribuição da direcção associada às 20 maiores alturas de onda significativas por ano. 

D
ire

cç
ão

 

19
93

 

19
94

 

19
95

 

19
96

 

19
97

 

19
98

 

19
99

 

20
00

 

20
01

 

20
02

 

20
03

 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

NE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

O 0 0 0 1 15 18 17 1 0 20 0 0 6 0 

NO 20 20 20 19 5 2 3 19 20 0 20 20 14 20 

 

Quadro 6.3 - Distribuição da direcção associada aos 20 maiores períodos de pico por ano. 

D
ire

cç
ão

 

19
93

 

19
94

 

19
95

 

19
96

 

19
97

 

19
98

 

19
99

 

20
00

 

20
01

 

20
02

 

20
03

 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

NE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

O 0 1 0 3 9 10 0 0 13 10 15 3 6 4 

NO 20 19 20 17 11 10 20 20 7 10 5 17 14 16 
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Da análise dos quadros anteriores pode-se concluir que: 

• No Quadro 6.2 verifica-se que 72% dos registos estão associados à direcção Noroeste. Apenas 
nos anos de 1997, 1998, 1999 e 2001, a direcção Oeste obteve um maior número de registos que 
a direcção Noroeste. 

• No Quadro 6.3. verifica-se que 73% dos registos estão associados à direcção Noroeste. Somente 
em 2001 e 2003, a direcção Oeste obteve um maior número de registos do que a direcção 
Noroeste. 
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7 
SÍNTESE E CONCLUSÕES 

 

 

O estudo realizado corresponde à análise da evolução temporal das características da agitação 
marítima na costa Oeste Portuguesa no que diz respeito aos dados relativos à bóia ondógrafa existente 
ao largo do porto de Leixões, entre 1993 e 2006. 

Esta análise consiste no tratamento de dados referentes a três características da agitação marítima: a 
altura de onda significativa (Hmo), o período de pico (Tp) e a direcção média. 

A observação e tratamento deste tipo de dados é de fundamental interesse em várias práticas de 
Engenharia Portuária, como por exemplo, estudos de propagação da agitação marítima, projecto e 
concepção de estruturas portuárias e análise de registos de agitação marítima. 

Na investigação realizada ocorreram várias limitações que dificultaram bastante a obtenção de 
resultados. O facto da aquisição de dados depender de equipamentos, neste caso de bóias direccionais, 
de medição e de estas se encontrarem inaptas durante vários períodos de tempo fazem com que os 
dados adquiridos não existam, muitas vezes, de forma contínua. De referir que, um estudo deste tipo, 
seria bastante mais preciso se a base de dados obtida fosse bastante mais alargada, isto é, o facto de se 
trabalhar apenas num período de análise com treze anos de registos faz com que alguns dos resultados 
não permitam uma conclusão clara e precisa. Assim, este estudo, para além de revelar dados que são 
importantes para vários estudos da agitação marítima, permite que, no futuro, se possa partir de uma 
base já construída para se adicionarem registos com períodos de análise mais alargados. 

A caracterização da agitação marítima realizada diferencia três tipos de condições na análise dos 
registos. A condição média global, que visa o estudo dos dados adquiridos integralmente, em que são 
analisados anualmente. A condição média sazonal, condição que analisa a variação dos registos num 
determinado período do ano e as condições de temporal que são bastante importantes no estudo e 
dimensionamento de estruturas marítimas. Esta última condição implica a utilização de filtros nos 
registos obtidos para que a análise incida somente em registos que atingem valores elevados da altura 
de onda significativa. Este tipo de análise varia consoante o local de estudo em que se situa a recolha 
de dados sendo que, no presente caso, se optou por considerar que se encontra na condição de 
temporal sempre que os valores de altura de onda significativa sejam superiores a 6m. 

A análise estatística dos dados adquiridos foi iniciada com a caracterização de alturas de onda 
significativas em condições médias globais. Da interpretação desses dados resultaram várias 
conclusões. 

Na análise da distribuição anual da altura de onda significativa verifica-se que é muito difícil retirar 
conclusões genéricas dos resultados obtidos. Devido à falta de dados em vários períodos de cada ano, 
não é possível obter conclusões que interpretem aquilo que acontece efectivamente. 
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Para alguns registos anuais mais completos é possível verificar que os valores de altura de onda 
significativa mais elevados se situam nos meses correspondentes à época de Outono/Inverno, mas 
mesmo estas simples interpretações gráficas não são de análise precisa. 

Na análise média global da distribuição anual de alturas de onda significativas por classes foi 
efectuada uma classificação dos registos obtidos agrupando-os em várias classes de altura de onda 
significativa. O resultado desta análise permite retirar as seguintes conclusões: os registos de alturas de 
onda significativas superiores a 7m têm uma frequência muito baixa sendo que, na sua totalidade, não 
chegam aos 5% do total de registos adquiridos; a maior frequência de registos ocorre nas classes de 
ondas que se situam entre 2 e 5m; verifica-se que, com a evolução temporal, os registos mais 
frequentes continuam a pertencer ao mesmo tipo de classe, não havendo, por isso, uma variação das 
alturas de onda significativas mais frequentes ao longo do tempo. 

As conclusões referentes à distribuição bi-anual da altura de onda significativa, por classes, 
assemelham-se às realizadas anualmente e obtêm-se as mesmas conclusões que no registo anual. 

Depois de analisados os registos por classes de alturas de onda, efectuou-se uma análise da média 
anual e bi-anual de altura de onda significativa. Atendendo aos resultados obtidos anualmente é de 
salientar três conclusões importantes. A média global de altura de onda significativa é de 3,5m. Em 
nenhum dos anos se registaram médias superiores a 4,5m e que o valor médio anual mais baixo 
atingido foi, em 2001, de 2,1m. 

Quanto à análise evolutiva desta média, pode-se concluir que, ao longo do período de aquisição de 
dados, tem-se vindo a verificar uma quebra significativa na média anual registada dado que, com a 
utilização do método das médias móveis, é possível verificar que existe um decréscimo das médias 
anuais de altura de onda significativa. 

No que respeita à análise bi-anual, as conclusões a retirar são semelhantes aos resultados da análise 
anual, já que o estudo estatístico mostra resultados claros que evidenciam que os valores médios de 
altura de onda significativa bi-anuais sofreram quedas médias de, aproximadamente, 1,5m desde 1993 
até 2006. 

Utilizando a média mensal dos registos obtidos e representando-os graficamente ao longo de cada ano, 
verifica-se que a variação é bastante semelhante entre si. O estudo realizado nestas condições permite 
concluir que a distribuição anual dos registos segue uma forma bastante característica. Constata-se que 
se obtêm valores médios de altura de onda significativa mais elevados nos períodos de Janeiro a 
Março e de Outubro a Dezembro, permitindo assim afirmar que, regra geral, existem alturas de onda 
significativas mais elevadas nos períodos de Outono e Inverno do que na época do ano que 
corresponde às estações de Primavera e Verão. 

Relativamente às condições médias sazonais, a caracterização de altura de onda significativa permite 
retirar também algumas conclusões. 

Com base nos registos obtidos no período de análise considerado, foram efectuadas duas análises 
distintas.Ao considerarmos somente os meses relativos ao período mais quente do ano (entre Maio e 
Setembro) conclui-se que a evolução mensal anual não se alterou significativamente, obtendo-se assim 
resultados relativamente constantes ao longo do período de aquisição de dados. 

No entanto, analisando o período de Outono/Inverno obtém-se outro tipo de conclusões: os meses 
iniciais do ano (Janeiro a Março) revelam que existe uma diminuição média mensal, enquanto o 
período relativo aos meses de Outubro a Dezembro mostram que existe essa mesma diminuição 
apenas numa fase inicial e que, a partir de 2003, essa tendência se inverte e os registos de altura de 
onda significativa aumentam ligeiramente até 2006. 
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A análise da frequência média mensal das alturas de onda significativas é semelhante à anterior, mas o 
tratamento dos dados utilizando a média mensal de cada ano permite retirar conclusões mais precisas 
em alguns pontos. 

No que respeita ao período de Maio a Setembro nota-se que, efectivamente, existe uma estabilidade 
nos resultados médios, exceptuando os registos obtidos no ano de 1997 que, nesses meses, revelam 
valores superiores aos restantes anos em estudo. 

No que à análise das condições de temporal diz respeito, apenas se contabilizaram as alturas de onda 
significativas superiores a 6m. Dos registos obtidos conclui-se que, através do estudo realizado pelo 
método das médias móveis, a evolução temporal desta análise divide-se em dois períodos distintos. 
Um primeiro, que contempla o período entre 1993 e 2000, em que se demonstra que a média anual se 
mantém praticamente constante durante este espaço de tempo e um segundo período, de 2000 a 2006, 
em que existe uma subida dos valores médios das alturas de onda significativas. 

Nesta análise foi também feita uma análise dos máximos anuais exibidos e verifica-se, novamente, a 
mesma evolução temporal, exceptuando os primeiros anos de registo, que na análise anterior pareciam 
manter os seus valores médios, e que aqui revelam aumentos significativos. 

A análise dos períodos de pico é homóloga à realizada para as alturas de onda significativas e daqui 
conclui-se que a classe que obteve maior frequência de período de pico foi a classe que engloba 
períodos de pico entre 9s e 13s. Verificando os dados graficamente constata-se que, ao longo do 
tempo, as classes predominantes se mantêm e que as frequências de período de pico inferiores a 5s e 
superiores a 15s obtêm frequências muito baixas, sendo que a sua média não supera os 3,5% dos 
registos observados. 

Quanto à média anual e bi-anual de período de pico é de salientar vários aspectos importantes. A 
análise das médias anuais de período de pico revela valores muito próximos em todos os anos. Como 
da simples análise estatística da evolução destes valores não se retiram conclusões imediatas, utilizou-
se o método das médias móveis no estudo anual e bi-anual. Aí, é possível verificar que existe uma 
diminuição dos valores médios, quer anuais ou bi-anuais, destes registos. De salientar que essa 
diminuição é muito pequena, dado que se trata de um decréscimo estimado de cerca de 0,5s ao longo 
de todo o período de análise. 

Quanto à frequência média mensal dos períodos de pico, por ano, e de acordo com o evidenciado na 
análise dos registos, verifica-se, nos anos em que é possível efectuar um estudo com um número de 
registos suficientes, que as frequências anuais tendem a aparecer com valores superiores nos períodos 
que compreendem os meses de Janeiro a Março e de Outubro a Dezembro, sendo que nos meses 
intermédios do ano os valores de período de pico apresentam médias mais baixas. 

No que respeita às condições médias sazonais desta característica regista-se que, da análise efectuada, 
a evolução temporal efectuada demonstra que existe uma estabilidade muito elevada dos registos 
obtidos. A análise mensal revela que, exceptuando os meses correspondentes a Julho e Agosto em que 
existe um decréscimo de quase 3s, nos restantes meses a diferença estimada, quando aplicada uma 
correlação linear aos dados obtidos, é de 1s nos casos mais extremos, havendo situações em que não 
existe diferença relevante na evolução mensal do período de pico. 

A observação dos registos que contêm informação sobre a direcção média das ondas que chegam à 
costa Oeste portuguesa, mais precisamente, ao largo do porto de Leixões, mostra que existem duas 
direcções predominantes em relação às restantes, verificando-se que as direcções de Oeste e Noroeste 
representam cerca de 96% da totalidade dos dados adquiridos. 
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Da análise destas duas direcções é de salientar o facto de, em percentagem relativa, a direcção de 
Noroeste representa 73% dos registos ocorridos. O estudo realizado aos valores máximos de altura de 
onda significativa e períodos de pico para cada uma das direcções revelam também que esses valores 
extremos não alteram a proporcionalidade existente dos restantes registos, por direcção. 

A análise conjunta das características da agitação marítima torna-se bastante relevante para este 
estudo. Assim, a distribuição conjunta de altura de onda significativa e período de pico, por direcção, 
mostra que o factor direcção não é relevante, pois para as duas direcções fixadas, não existem 
alterações nas percentagens das frequências conjuntas de altura de onda significativa e períodos de 
pico. 

Aquilo que é mais importante referir é que existe uma relação mais ou menos linear entre altura de 
onda significativa e períodos de pico, isto é, verifica-se que com o aumento dos valores de altura de 
onda significativa existe um aumento de período de pico. Logo, desta relação constata-se que, para 
valores das alturas de onda significativas elevadas não existem valores de período de pico baixos e 
vice-versa. 

Em relação às condições de temporal efectuou-se um estudo utilizando o método de Weibull. O estudo 
englobou duas partes distintas. Numa primeira fase analisaram-se apenas as alturas de onda 
significativas máximas anuais, verificando-se, para esta situação, que a utilização do parâmetro k=2,0 
será a mais correcta, visto que se obtém o melhor coeficiente de correlação linear. Por último, foi 
efectuada uma análise semelhante, mas considerando-se todos os registos com alturas de onda 
significativas superiores a 6m. Com base neste conjunto de dados mais alargado, foi possível obter 
resultados distintos dos anteriores, com uma fiabilidade maior, dado que a regressão linear utilizada 
para os diferentes valores do parâmetro k, apresentaram coeficientes de correlação linear maiores 
verificando-se que, para k=1,3, este coeficiente é bastante próximo da unidade. 
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ANEXO A1 

Distribuição de Weibull para as 
alturas de onda significativas máximas anuais 
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• Alturas de onda significativas máximas anuais consideradas 
 

 Alturas de onda significativas máximas anuais 
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• Cálculos: 

 

Quadro A1.1 – Cálculo de Ym, para diferentes valores de k. 

        Ym=(-ln(-1-f(Hmo<Hmom)))1/k         
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14 1 14 0,949 0,051 2,975 4,279 3,908 2,975 2,313 1,725 

  2  0,879 0,121 2,111 2,707 2,544 2,111 1,776 1,453 

  3  0,809 0,191 1,654 1,956 1,876 1,654 1,473 1,286 

  4  0,739 0,261 1,342 1,480 1,444 1,342 1,254 1,158 

  5  0,668 0,332 1,104 1,141 1,132 1,104 1,079 1,051 

  6  0,598 0,402 0,912 0,885 0,892 0,912 0,932 0,955 

  7  0,528 0,472 0,751 0,683 0,699 0,751 0,803 0,867 

  8  0,458 0,542 0,613 0,520 0,542 0,613 0,686 0,783 

  9  0,388 0,612 0,491 0,387 0,411 0,491 0,579 0,701 

  10  0,318 0,682 0,383 0,278 0,301 0,383 0,478 0,619 

  11  0,248 0,752 0,285 0,187 0,208 0,285 0,380 0,534 

  12  0,178 0,822 0,196 0,114 0,130 0,196 0,285 0,442 

  13  0,108 0,892 0,114 0,055 0,066 0,114 0,188 0,337 

  14   0,037 0,963 0,038 0,013 0,017 0,038 0,081 0,195 
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• Determinação dos parâmetros A e B, para k=0,75, 0,8, 1,0, 1,3 e 2,0. 
 

 

Figura A1.1 – Parâmetros A e B para k=0,75. 

 

 

Figura A1.2 – Parâmetros A e B para k=0,8. 

 

 

Figura A1.3 – Parâmetros A e B para k=1.0 
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Figura A1.4 – Parâmetros A e B para k=1,3. 

 

 

Figura A1.5 – Parâmetros A e B para k=2.0. 
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Quadro A1.2 – Cálculo de Hmor e do nível de confiança, para diferentes períodos de retorno. 
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0,75 14 30 1 5,1149 11,09 2,3789 1,4091 3,3523 

Hmor 

MAX 15,38 16,62 19,73 

1,01  45 1 5,9437 11,92 2,7211 1,4091 3,8345 

Hmor 

MAX 16,83 18,25 21,82 

5,919  60 1 6,5500 12,53 2,9714 1,4091 4,1872 

Hmor 

MAX 17,89 19,44 23,34 

0,8  30 1 4,6189 11,03 2,1741 1,4091 3,0637 

Hmor 

MAX 14,95 16,08 18,93 

1,122  45 1 5,3171 11,81 2,4624 1,4091 3,47 

Hmor 

MAX 16,25 17,53 20,76 

5,843  60 1 5,8241 12,38 2,6717 1,4091 3,7649 

Hmor 

MAX 17,20 18,59 22,09 

1  30 1 3,4011 11,06 1,6714 1,4091 2,3553 

Hmor 

MAX 14,08 14,95 17,14 

1,547  45 1 3,8066 11,69 1,8388 1,4091 2,5912 

Hmor 

MAX 15,01 15,97 18,38 

5,803  60 1 4,0943 12,14 1,9576 1,4091 2,7586 

Hmor 

MAX 15,67 16,69 19,25 

1,3  30 1 2,5641 10,55 1,3258 1,4091 1,8684 

Hmor 

MAX 12,94 13,63 15,37 

2,117  45 1 2,7962 11,04 1,4216 1,4091 2,0034 

Hmor 

MAX 13,60 14,34 16,21 

5,118  60 1 2,9574 11,38 1,4882 1,4091 2,0971 

Hmor 

MAX 14,06 14,84 16,79 

2  30 1 1,8442 10,15 1,0286 1,4091 1,4495 

Hmor 

MAX 12,00 12,54 13,89 

3,233  45 1 1,9510 10,49 1,0727 1,4091 1,5117 

Hmor 

MAX 12,43 12,99 14,39 

4,183  60 1 2,0234 10,72 1,1026 1,4091 1,5538 

Hmor 

MAX 12,71 13,29 14,73 
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ANEXO A2 

Análise de Weibull para as 
alturas de onda significativas superiores a 6m 
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Quadro A2.1 – Cálculo de Hmor e do nível de confiança, para diferentes períodos de retorno. 
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0,75 459 30 32,786 13,1137 11,4922 0,8344 1,1382 0,9498 

Hmor 

MAX 12,71 13,06 13,94 

0,398   45 32,786 14,1524 11,9056 0,8968 1,1382 1,0208 

Hmor 

MAX 13,21 13,59 14,54 

6,273   60 32,786 14,9012 12,2037 0,9418 1,1382 1,0720 

Hmor 

MAX 13,58 13,97 14,97 

0,8   30 32,786 11,1652 11,2806 0,7174 1,1382 0,8166 

Hmor 

MAX 12,33 12,63 13,39 

0,452   45 32,786 11,9923 11,6545 0,7671 1,1382 0,8731 

Hmor 

MAX 12,77 13,10 13,91 

6,234   60 32,786 12,5862 11,9229 0,8027 1,1382 0,9137 

Hmor 

MAX 13,09 13,43 14,28 

1   30 32,786 6,8911 10,6037 0,4606 1,1382 0,5243 

Hmor 

MAX 11,27 11,47 11,96 

0,655   45 32,786 7,2966 10,8693 0,4850 1,1382 0,5520 

Hmor 

MAX 11,58 11,78 12,29 

6,09   60 32,786 7,5843 11,0577 0,5023 1,1382 0,5717 

Hmor 

MAX 11,79 12,00 12,53 

1,3   30 32,786 4,4140 9,9403 0,3118 1,1382 0,3549 

Hmor 

MAX 10,39 10,53 10,86 

0,916   45 32,786 4,6125 10,1220 0,3237 1,1382 0,3685 

Hmor 

MAX 10,59 10,73 11,07 

5,897   60 32,786 4,7518 10,2496 0,3321 1,1382 0,3780 

Hmor 

MAX 10,73 10,87 11,23 

2   30 32,786 2,6251 9,1637 0,2043 1,1382 0,2326 

Hmor 

MAX 9,46 9,55 9,76 

1,393   45 32,786 2,7012 9,2698 0,2089 1,1382 0,2378 

Hmor 

MAX 9,57 9,66 9,88 

5,507   60 32,786 2,7539 9,3432 0,2121 1,1382 0,2414 

Hmor 

MAX 9,65 9,74 9,97 
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• Determinação dos parâmetros A e B, para k=0,75, 0,8, 1,0, 1,3 e 2,0 

 

 

Figura A2.1 – Parâmetros A e B para k=0,75. 

 

Figura A2.2 – Parâmetros A e B para k=0,80. 

 

 

Figura A2.3 – Parâmetros A e B para k=1,0. 
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Figura A2.4 – Parâmetros A e B para k=1,3. 

 

 

 

Figura A2.5 – Parâmetros A e B para k=2,0. 
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1 
INTRODUÇÃO 

 

 

A importância da caracterização das condições da agitação marítima tem aumentado nas últimas 
décadas, em estudos de engenharia costeira e portuária, devido ao acréscimo de segurança que é 
necessário garantir para evitar alguns dos acidentes ocorridos, bem como devido à necessidade de 
dimensionar estruturas cada vez mais expostas. O planeamento das várias actividades que se 
desenvolvem junto à costa estão muitas vezes associadas a um conhecimento das condições da 
agitação marítima. Dos diferentes sectores que beneficiam deste conhecimento, destacam-se os 
relacionados com a segurança no mar, o sector das pescas, obras portuárias, turismo, investigação, etc. 

O conhecimento dos dados sobre a agitação marítima num dado local e a sua variação no tempo, 
revela-se por isso de enorme importância para a realização de vários estudos, como por exemplo: 

• Estudos sobre as características da agitação marítima; 

• Estudos de propagação da agitação marítima desde o largo até à costa; 

• Estudos de dinâmica sedimentar e evolução morfológica de zonas costeiras; 

• Projecto e concepção de estruturas marítimas costeiras; 

• Projecto e concepção de navios; 

• Estudo das condições de operação de navios ou desembarque na costa; 

• Estudos de impacto ambiental; 

• Estudos de aproveitamento da energia das ondas. 

Nesse sentido pretende-se com este trabalho estudar a “Evolução Temporal das Características da 
Agitação Marítima na Costa Oeste Portuguesa”, de forma a verificar como tem evoluído nos últimos 
anos o seu padrão global. A análise temporal realizada incidirá no tratamento de dados adquiridos ao 
largo do Porto de Leixões, localizado na zona Norte de Portugal de 1993 a 2006. Os registos de dados 
adquiridos foram obtidos através de uma bóia ondógrafo direccional que está posicionada neste ponto 
geográfico da costa Oeste Portuguesa. 

Assim, pretende-se, a partir de uma base de registos obtidos, através de equipamentos adequados, 
obter informação complementar que permita analisar a evolução das características da Agitação 
Marítima na costa Portuguesa ao largo de Leixões. Para esse efeito a informação recolhida será 
analisada estatisticamente procurando retirar algumas conclusões sobre a evolução temporal do clima 
de agitação marítima. 
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Este trabalho está dividido em quatro partes distintas. Numa primeira parte serão descritos, de forma 
sucinta, alguns elementos relativos a outros estudos e metodologias utilizadas em abordagens 
similares. 

Depois, serão apresentados possíveis métodos de análise válidos para o estudo dos registos de 
Agitação Marítima que, numa fase posterior, serão aplicados os dados obtidos. No final será 
apresentada uma interpretação dos resultados sobre a evolução temporal das características da agitação 
marítima para a costa Oeste Portuguesa, ao largo de Leixões. 
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2 
AVALIAÇÃO TEMPORAL DE 

CARACTERÍSTICAS DA AGITAÇÃO MARÍTIMA 
 

 

2.1. INTRODUÇÃO 

As principais solicitações que as embarcações ou as estruturas costeiras sofrem, são essencialmente 
devidas à acção das ondas. As ondas são geradas pela actuação persistente dos ventos sobre a 
superfície líquida do ar na zona de geração. 

Como o mar possui ondas de diferentes alturas e comprimentos de onda que, conduzidos pelo vento se 
alongam e abaixam, e dado que apresenta descontinuidades ao longo do comprimento da crista das 
ondas e direcções de propagação bastante variadas, a agitação marítima deve ser tratada como um 
processo aleatório. 

Esta variabilidade evidencia, em situações extremas, uma situação de mar “caótico”, com um padrão 
característico que se designa por clima de agitação (Veloso Gomes, 1996). 

As características do clima de agitação marítima, como já foi referido, são de importância relevante no 
âmbito dos trabalhos marítimos que se pretendam realizar, isto e, são indispensáveis para o 
conhecimento das características da agitação marítima no local em estudo. 

Este conhecimento permite utilizar dados fiáveis em projectos como: 

• Dimensionamento de estruturas marítimas (quebramares, terminais, etc.); 

• Estruturas offshore de exploração petrolífera; 

• Protecção costeira; 

• Navegação (costeira, portuária e de alto mar); 

• Etc. 

 

2.2. ANÁLISE DO REGIME DE AGITAÇÃO MARÍTIMA 

O regime de agitação pode ser analisado através das suas características: altura, período e direcção. 

Os dados são, em geral, adquiridos por bóias ondógrafo direccionais. Este tipo de equipamentos, que 
permite a aquisição de dados relativos às características da agitação marítima, pode ser de vários tipos, 
ou seja, existem bóias que apenas medem acelerações (horizontais e verticais) enquanto que outras 
conseguem ter esta função e ainda permitem a aquisição de dados relativos a duas direcções 
perpendiculares entre si. 



Evolução Temporal das Características da Agitação Marítima na Costa Oeste Portuguesa 
 

4 

Estas bóias, utilizadas pelo Instituto Hidrográfico são fabricadas pela DATAWELL. Cada estação é 
constituída por uma bóia WAVEC, um receptor e um computador como unidade de gravação. 

Associado ao receptor da estação ondógrafo está um computador que controla a gravação e efectua 
cálculos em tempo real. Em condições normais a aquisição é efectuada de 3 em 3 horas por períodos 
de 20 minutos. Em condições de temporal a aquisição é efectuada cada 30 minutos. Os dados são 
adquiridos a uma taxa de 1,28 segundos e agrupados em blocos de 200 segundos, após terem sido 
sujeitos a testes de validação pelo receptor. A gravação só é efectuada quando a qualidade dos dados é 
julgada aceitável. Paralelamente aos dados anteriormente mencionados, utilizados para a análise da 
ondulação, o computador instalado na estação receptora em terra tem um processamento paralelo de 
forma a assegurar o arranque da gravação contínua de dados caso, se verifique a situação de temporal. 
O programa informático lê os dados das bóias e grava-os num ficheiro com o comprimento de 4 dias. 
Nesse ficheiro está registada a média, ao fim de cada 10 minutos, de vários parâmetros, entre os quais: 
“Altura de onda significativa”, “Período de pico e “Direcção da ondulação”. 

Existem diversas razões para a ausência temporária de dados, destacando-se: 

• Inoperacionalidade da bóia; 

• A bóia está recolhida para reparação ou substituição; 

• A bóia sofreu uma agressão natural ou humana, não se encontrando na posição devida ou 
estando impossibilitada de transmitir ou de recolher dados; 

• Dificuldades da comunicação telemétrica com a bóia, ou com a sua componente terrestre, o que 
provoca um atraso na actualização superior ao esperado (3 a 4 horas). 

Estes dados obtidos correspondem a um grande volume de informação recolhido, que pode ser 
armazenado, tratado e utilizado de forma a que o utilizador possa analisá-los, referentes à agitação 
marítima de um certo local, com vista à sua posterior utilização em estudos vários, como o 
dimensionamento de estruturas de protecção costeira ou ainda de análise estatística da agitação 
marítima. 

Assim sendo, em cada estação instalada, é possível obter registos sobre os quais se obtêm informações 
de alturas, períodos e direcções.  

Os registos obtidos em cada estação só são considerados válidos se a informação obtida englobar, 
simultaneamente, alturas, períodos e direcções. Para cada registo válido, como já foi referido, 
estimam-se parâmetros como: alturas de onda significativas, períodos de pico e direcções médias. 

Estas características das ondas, podem-se definir como: 

• Altura de Onda Significativa – Hmo (m): Média do terço mais elevado das alturas de onda que 
foram registadas durante o período de observação, correspondendo, aproximadamente, à 
avaliação visual da altura das ondas; 

• Período de Pico - Tp (s): Período correspondente à banda de frequências com o máximo valor de 
densidade espectral, sendo representativo das ondas mais energéticas presentes no registo; 

• Direcção Média associada ao Período de Pico - θ (º): Direcção média correspondente ao período 
de pico, representando a direcção de propagação das ondas mais energéticas, e sendo 
usualmente medida a partir do Norte, no sentido dos ponteiros do relógio. 

Este tipo de registos tem bastante interesse se puderem ser analisados de forma atractiva, simples e 
rápida. Por isso, existem vários sistemas de informação que permitem que os dados obtidos em cada 
estação sejam analisados através de geração automática de relatórios com estatísticas, histogramas e 
outros tipos de gráficos úteis e de fácil interpretação. 
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Na caracterização do clima de agitação marítimo diferenciam-se três tipos de condições: 

• Condição Média Global; 

• Condição Média Sazonal; 

• Condição de Temporal. 

Nas condições médias globais e sazonais, os registos são obtidos com intervalos de tempo (por 
exemplo: podem-se considerar registos de 3 em 3 horas), enquanto, em condições de temporal, os 
registos considerados são contínuos. 

Relativamente às Condições Médias Globais, utilizam-se gráficos de distribuição de frequências 
relativas para cada um dos parâmetros indicados anteriormente, bem como quadros que resumem 
distribuições conjuntas de alturas, períodos e direcções. 

No que diz respeito às Condições Médias Sazonais, devem ser analisadas as variações médias mensais 
de todos os parâmetros. 

As Condições de Temporal são as que têm maior importância no dimensionamento de estruturas e 
outros tipos de instalações costeiras. 

A altura de onda significativa é o parâmetro estatístico mais usual na caracterização da agitação 
marítima, no que diz respeito às alturas. Difere da altura média, pois esta, como o nome indica, é a 
média de todas as alturas de onda presentes no registo. A altura significativa de uma onda é um factor 
de distinção entre condição média e condição de temporal da Agitação Marítima.   

 

2.3. ANÁLISES ESTATÍSTICAS  

2.3.1. INTRODUÇÃO 

O Instituto Hidrográfico (IH) iniciou, em 1979, com o apoio de várias instituições nacionais, um 
programa de medição de dados de agitação marítima, o programa ONDMAR, com o objectivo de 
contribuir para o conhecimento do clima de agitação marítima na costa portuguesa. Em 1987 deu 
início ao projecto PO-WAVES, o qual veio permitir aumentar a rede inicial de estações ondógrafo e 
sistematizar a aquisição e o processamento dos dados (Costa,1997). 

Das várias estações que foram sendo instaladas ao longo dos anos, as que se revestem de maior 
importância do ponto de vista climatológico, quer pela sua localização, quer pela quantidade de 
informação disponível, são as estações direccionais de Leixões, Figueira da Foz, Sines e Faro. 

No relatório final do projecto (1994) foi apresentado um resumo da informação obtida a partir do 
processamento de todos os dados colhidos no seu âmbito. Usando toda a informação relativa às 
estações direccionais da Figueira da Foz, Sines e Faro foram caracterizadas as condições médias 
globais, as condições médias sazonais e as condições extremas, na costa Oeste e na costa Sul de 
Portugal.  

As condições de temporal nas duas áreas referidas são ainda tipificadas de acordo com as situações 
meteorológicas dominantes no Atlântico Norte. 

 

2.3.2. AQUISIÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS 

Os dados foram adquiridos por bóias direccionais Datawell do tipo Wavec e Directional Waverider. É 
a partir dos espectros cruzados entre as três séries temporais de que se dispõe em ambos os tipos de 
bóias, que os parâmetros direccionais podem ser estimados. 
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Em situações normais a aquisição foi efectuada de 3 em 3 horas, durante períodos de 20 a 30 minutos. 
Em situações de temporal (altura de onda significativa superior a 5m na costa Oeste e 3m na costa Sul) 
a aquisição foi efectuada de modo quase contínuo, isto é, os períodos de aquisição são apenas 
espaçados de pequenos intervalos necessários ao processamento em tempo real. 

Para cada registo foram então estimados, entre outros, os seguintes parâmetros: 

• altura de onda significativa (HMO); 
• período médio (T02); 
• período de pico (TP) e, 
• direcção média associada ao período de pico (THTP). 

Note-se que a direcção considerada neste estudo é a direcção de onde as ondas vêm, medida de 0º a 
360º a partir do Norte verdadeiro, no sentido dos ponteiros do relógio. 

 

2.3.3. CARACTERIZAÇÃO DO CLIMA DE AGITAÇÃO MARÍTIMA 

Para a caracterização do clima de agitação marítima é utilizada informação relativa aos parâmetros 
HMO, T02, TP e THTP. No que diz respeito à caracterização das condições médias globais e sazonais, 
foram considerados apenas os registos de 3 em 3 horas, enquanto que para as situações de temporal 
foram considerados todos os registos válidos. 

 

2.3.3.1. Condições médias globais 

As condições médias globais são caracterizadas através da informação presente nas figuras das 
distribuições de frequência relativa de cada um dos parâmetros HMO, T02, TP e THTP, bem como 
nos quadros que resumem a distribuição conjunta de HMO-TPTHTP. 

Da análise das distribuições da altura de onda significativa (Hmo), Figura 2.1, salienta-se que: 

• Nas estações da costa Oeste os valores mais frequentes situam-se na classe de 1 a 2m (40% na 
Figueira da Foz e 49% em Sines); valores superiores a 3m são cerca de 22% na Figueira da Foz 
e 10% em Sines; valores inferiores a 1m são mais frequentes em Sines do que na Figueira da 
Foz (23% e 10%). 

• A média é 2.2m na Figueira da Foz e 1.7m em Sines; o desvio padrão é, respectivamente, 1.1m 
e 0.9m. 

 

  

Figura 2.1 – Distribuição de frequência relativa (em %) da altura de onda significativa (Figueira da Foz e Sines). 
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No que respeita ao parâmetro período de pico (Tp), Figura 2.2, verifica-se:  

• Nas estações da costa Oeste, cerca de 60% dos valores situam-se entre 9 e 13s; valores 
superiores a 15s não atingem 10%. 

• A média é 11.4 e 10.8s, e o desvio padrão é 2.5 e 2.7s, respectivamente, na Figueira da Foz e em 
Sines. 

• Na costa Sul, cerca de 78% são inferiores a 11s, com percentagens de ocorrência muito 
semelhantes nas várias classes. A média é 8.2s e o desvio padrão é 3.3s. 

  

Figura 2.2 – Distribuição de frequência relativa (em %) do período de pico (Figueira da Foz e Faro). 

Relativamente às distribuições conjuntas de alturas, períodos e direcções apresentam-se nos Quadros 
2.1 e 2.2, para a estação da Figueira da Foz e Sines, a distribuição conjunta de frequência relativa 
HMO-TP para as classes de direcção mais representativas, as quais totalizam em todos os casos mais 
de 90% das observações. Alerta-se para o facto de as percentagens apresentadas terem sido 
normalizadas, de forma a totalizarem 100% para cada classe de direcção, com vista a facilitar a sua 
análise comparativa. 

Quadro 2.1 – Distribuição conjunta HMO-TP, por direcção, na Figueira da Foz. 

 

Quadro 2.2 – Distribuição conjunta HMO-TP, por direcção, em Sines. 

 

Da análise destes Quadros verifica-se que, relativamente à costa Oeste: 

• As distribuições conjuntas de HMO-TP são semelhantes nas duas estações, com as observações 
mais frequentes a ocorrerem no sector de NW e nas classes de 1 a 3m e de 7 a 15s 
(respectivamente, 46 e 47% do total de observações válidas, na Figueira da Foz e em Sines). O 
mesmo se passa para o sector de W, em que as correspondentes percentagens de ocorrência são 
de 12 e 11%, respectivamente. 
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• Para cada estação, são também semelhantes as distribuições de HMO-TP nas duas classes de 
direcção apresentadas, sugerindo que, pelo menos de forma aproximada, estas distribuições se 
podem considerar independentes da direcção. 

 

2.3.3.2. Condições médias sazonais 

Esta análise contempla um estudo para as três estações. Através da análise dos resultados obtidos 
podem-se retirar algumas conclusões sobre a variação ao longo do ano das médias mensais de alturas 
de onda significativas, T02 e TP, verificando-se que existe uma clara variação sazonal de todos estes 
parâmetros, com valores máximos durante o período de Inverno. Nos meses de Inverno, as médias das 
alturas de onda significativas são superiores a 2m na costa Oeste e a 1m na costa Sul. É de assinalar o 
facto de os meses de Abril e Outubro serem claramente meses de transição, muito embora tenham sido 
incluídos, respectivamente, nos períodos de Verão e de Inverno. É também evidente a maior 
severidade dos estados de mar, ao longo de todo o ano, nas estações da costa Oeste, verificando-se na 
Figueira da Foz os valores mais elevados. As médias mensais das alturas de onda significativas estão 
compreendidas entre 1.1m e 2.8m nas estações da Figueira da Foz e Sines, e entre 0.6m e 1.5m em 
Faro. A figura seguinte permite observar o resultado obtido para uma das estações ondógrafo 
analisadas. 

 

Figura 2.3 – Variação ao longo do ano da média mensal da altura de onda significativa. 

 

2.3.3.3. Condições de temporal 

As condições extremas de agitação marítima revestem-se de grande importância para o projecto e 
dimensionamento de estruturas (em particular de quebramares) e instalações costeiras. A 
caracterização destas condições extremas na costa de Portugal Continental constitui o objectivo de um 
estudo realizado pelo IH, cujos resultados preliminares são apresentados. 

A identificação dos temporais nas séries de agitação marítima, anteriormente descritas, baseou-se na 
altura de onda significativa. Assim na costa Oeste os períodos de temporal correspondem a 
HMO>4.5m, enquanto que na costa Sul este critério é de HMO>3.5m. Neste estudo apenas foram 
retidos os períodos de temporal completamente cobertos com observações válidas. 

A análise foi dividida em três fases distintas. Foi efectuada uma quantificação do número de dias de 
temporal observados, tanto na época de verão como na de Inverno; analisou-se a distribuição conjunta 
de altura de onda significativa por direcção de onda observada; e efectuou-se um estudo sobre as 
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distribuições conjuntas médias de direcção das ondas associadas ao período de pico por duração de 
temporal.  

Exemplificando uma das análises efectuadas, pode-se verificar através da Figura 2.4 que, o padrão 
dominante é o de NW, que retém cerca de 60% dos temporais observados. Nesta direcção verifica-se 
também que cerca de 50% dos registos pertencem a classes de altura de onda significativa que 
compreendem valores entre 5 e 7m. 

 

Figura 2.4 – Distribuição conjunta Hmax-direcção (Figueira da Foz e Sines). 

 

2.3.3.4. Interpretação dos resultados 

É importante referir que o período de cobertura comum às três estações é demasiado pequeno (cerca 
de 6 anos), para que se possa inferir com confiança sobre todos os aspectos direccionais das condições 
de temporal. Esta situação é agravada pela ocorrência de lacunas nos dados, algumas das quais 
provocadas pela necessidade de manutenção das estações, e outras, por avarias ocasionais que muitas 
vezes se verificam nos meses de Inverno, em particular, durante situações de temporal. 

Na costa Oeste de Portugal as condições de temporal que mais se fazem sentir são provenientes de 
NW. Neste caso, toda a costa parece sentir estas condições de alturas de onda significativas máximas 
entre 5 e 7m podendo chegar aos 8m, durante menos de 2 dias, mas que por vezes persistem por mais 
de 5 dias. Em especial na parte Sul da costa Oeste sentem-se também temporais de W. Aqui, estes 
temporais fazem-se sentir com alturas de onda significativas máximas que variam entre 5 e 8m, 
persistindo raramente por mais de 2 dias. 

Em Faro estas mesmas condições atmosféricas parecem provocar temporais de SW com alturas de 
onda significativas máximas entre 3 e 5m, mas que são muitas vezes maiores do que 6m, estas 
condições chegam a persistir por mais de 2 dias. 

2.3.3.5. Considerações finais 

Neste trabalho foi caracterizado o clima de agitação marítima na costa de Portugal Continental. Este 
objectivo foi prosseguido com base na informação adquirida por três estações (Figueira da Foz, Sines 
e Faro), uma vez assumido o facto de outra informação disponível se poder considerar redundante. É 
importante assinalar que a escolha dos locais onde estas estações foram implantadas foi efectuada de 
forma a garantir, com um mínimo de meios, a melhor cobertura geográfica em águas profundas, tendo 
em vista estudos climatológicos. No entanto, o seu início não foi simultâneo: entre a instalação da 
estação de Faro, em 1986, e a da Figueira da Foz, em 1990, decorreram cerca de 4 anos. O período de 
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cobertura comum (cerca de 6 anos) é demasiado pequeno para que se possa inferir com confiança 
sobre todos os aspectos direccionais do clima de agitação marítima, em particular sobre as condições 
extremas.  

Esta situação é ainda agravada, como é habitual, pela ocorrência de lacunas nos dados, algumas das 
quais provocadas pela necessidade de manutenção das estações, e outras, por avarias ocasionais. 
Muitas vezes, essas falhas verificaram-se nos meses de Inverno e, em particular, durante situações de 
temporal. 

Quanto às condições médias globais e sazonais, pôde concluir-se que são semelhantes os resultados 
obtidos para as duas estações da costa Oeste, nomeadamente quanto à distribuição direccional dos 
estados de mar e aos valores médios dos períodos. Tais resultados eram esperados, dado o facto de a 
exposição das estações da Figueira da Foz e de Sines às condições meteorológicas do Atlântico ser 
idêntica, e de a distância entre elas ser relativamente pequena. No entanto, quanto à distribuição das 
alturas de onda significativas, é clara uma maior severidade, durante todo o ano, na estação da Figueira 
da Foz. Este resultado parece justificar que se continue a optar por manter pelo menos duas estações 
ondógrafo na costa Oeste. 

A costa Sul, dado não estar directamente exposta às componentes da agitação predominantes na costa 
Oeste, nomeadamente à ondulação de NW gerada no Atlântico e à vaga associada aos ventos locais 
dos quadrantes de Norte, apresenta condições médias muito menos severas. A distribuição de THTP 
apresenta dois sectores dominantes: SW-W, associado às condições meteorológicas do Atlântico, e 
SE, associado à ocorrência dos ventos de levante. 

No entanto, as estações ondógrafo continuam a revestir-se de interesse para monitorização da agitação 
marítima. Esta monitorização é fundamental para implementação de modelos de previsão, para a 
caracterização das condições extremas e para uma determinação mais rigorosa de ondas de projecto. 

Na costa Oeste foram caracterizados três tipos de temporal: o mais severo e persistente, mas menos 
frequente, sentido em toda a costa e designado por temporal de Oeste (Pires, 1985); o mais frequente, 
um pouco menos severo, proveniente de NW, que parece ser sentido em toda a costa ou apenas na 
parte Norte (situação ainda em estudo); e um outro com idêntica severidade e persistência, mas que 
apenas se sente na parte Sul da costa Oeste, com direcção de W (Pires, 1985). 

Na costa Sul gerados por situações idênticas às que estão na origem dos temporais de W referidos para 
a parte Sul da costa Oeste, observam-se frequentemente temporais de SW com curta duração e 
reduzida severidade (Pires, 1985). 

 

2.4. UTILIZAÇÃO DO MÉTODO DAS MÉDIAS MÓVEIS NUMA ANÁLISE TEMPORAL  

O método das médias móveis é muitas vezes utilizado em estudos de evolução temporais de variáveis 
várias. Assim, Nascimento (sem data), construiu uma base de dados climatológicos fictícios e 
introduziu o método das médias móveis com o objectivo de conseguir interpretar os resultados obtidos 
de forma mais clara.  

Pretendia-se detectar se haveria um aumento progressivo nas temperaturas médias anuais e 
precipitações de Belo Horizonte, Brasil, e estimar o seu valor, o que corresponde a uma análise típica 
de tendência em séries temporais. 

Este tipo de problema é particularmente complexo em séries climatológicas, porque as variáveis 
climatológicas apresentam flutuações significativas ao longo do tempo. Há anos mais secos e anos 
mais chuvosos e, em alguns anos os Invernos são mais rigorosos e noutros, mais brandos. 
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Para exemplificar a questão, Nascimento (sem data), criou uma série de valores de precipitação anual 
para uma localidade hipotética, associando a um valor médio de 1600mm de chuva uma flutuação com 
amplitude de 200mm, gerada por meio de um gerador de números aleatórios.  

Desta forma, o ano mais chuvoso da série não ultrapassaria 1700mm e o mais seco, 1500mm. A série 
possui 100 anos de duração. Embora a amplitude de 200mm seja relativamente baixa, permite 
exemplificar o que se pretende. 

Por meio deste artifício virtual, obteve-se uma série cuja precipitação média de todos os registos 
criados é de 1595mm, com um desvio-padrão de 65mm.  

O valor máximo de precipitação anual gerado foi de 1700mm e o mínimo de 1506mm. 

A série foi gerada a partir da função: 

 

 (2.1)

 

A Figura 2.5 apresenta o resultado dos registos hipotéticos introduzidos. 

Verifica-se que não existem tendências nítidas no gráfico da série temporal e, tendo em vista a 
equação pela qual foi gerado, há a certeza que nenhuma tendência existe nesta série.  

Porém, percebe-se que ocorrem anos mais secos e anos mais chuvosos, sendo um pouco difícil de 
detectar se ocorreram sequências ou ciclos de anos com predominância de uma ou outra destas 
características. 

 

 

Figura 2.5 - Série virtual de precipitações anuais para um local fictício, Nascimento (sem data). 

 

Tal dificuldade é causada, sobretudo, pela presença de flutuações climáticas naturais, na série de 
precipitação, no presente caso, intencional e artificialmente criadas.  

Uma das formas de tentar identificar a eventual presença de ciclos chuvosos ou secos em séries de 
precipitações anuais é utilizar filtros capazes de reduzir a variabilidade mostrada na série.  

Um filtro eficiente e de fácil utilização é a média móvel. A Figura 2.6 mostra o resultado gráfico da 
aplicação da média móvel sobre a série de dados em foco. 
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Figura 2.6 - Série virtual de precipitações anuais para um local fictício – média móvel, Nascimento (sem data). 

 

Pode-se agora perceber que os períodos compreendidos entre os anos 20 e 40 bem como entre os anos 
60 e 80 foram secos. Houve um período chuvoso entre os anos 40 e 60 e outro, a partir dos anos 90. 

A média móvel é calculada por ciclos, tendo sido considerados no caso apresentado, ciclos de 5 anos. 
Os primeiros três valores de média móvel foram calculados pelas equações: 
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(2.2) 

 

O cálculo prossegue até que toda a série seja percorrida. 

No Excel, a média móvel pode ser calculada, adicionando-se, sobre a curva criada no gráfico, uma 
linha de tendência com utilização de médias móveis, com um determinado número de ordem K (no 
exemplo, K=5). 

Quanto mais termos forem incluídos na média móvel, maior o efeito de filtração dos pontos, ou seja, 
mais suave a curva a ser obtida. Outras opções podem ser tentadas, como, por exemplo, média móvel 
de 10 termos, e comparadas com a média móvel apresentada na Figura 2.6 (5 termos). 

Agora, suponha-se que a série exibe uma tendência particular, ou seja, que à aleatoriedade das 
precipitações anuais estivesse associado um comportamento sistemático relacionado com o tempo. 

Diferentes tipos de tendência podem ser imaginados, alguns mais prováveis de serem observados que 
outros. Por exemplo, poderia ocorrer um progressivo decréscimo ou o aumento das precipitações 
anuais; a duração de ciclos chuvosos ou secos poderia mostrar uma tendência de aumento ou 
diminuição; a variância da série poderia estar a aumentar ou a diminuir com o passar do tempo. 

Para ilustrar a questão da tendência e da sua identificação, optou-se por adicionar os dados da série em 
análise um crescimento sistemático e linear das precipitações anuais, função do tempo.  
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Para obter esta tendência, supôs-se que Panual aumentaria a uma taxa de 2 mm por ano, durante 100 
anos. Assim, para gerar a precipitação de um ano a qualquer, com , adoptou-se a seguinte 
equação: 

 

 (2.3) 

 

Vê-se, na Figura 2.7, o gráfico resultante da série de precipitações anuais. 

 

 

Figura 2.7 - Série virtual de precipitações anuais para local fictício à qual foi associada uma tendência artificial, 

Nascimento (sem data). 

 

Agora, a tendência de aumento de Panual parece evidente mesmo numa análise puramente gráfica. A 
utilização da média móvel pode tornar mais clara a possível existência desta tendência, Figura 2.8.  

Deve-se realçar que a tendência introduzida na série é bastante artificial, tanto pelo seu 
comportamento linear quanto pela taxa de crescimento de Panual. 

 

 

Figura 2.8 - Série virtual de precipitações anuais para local fictício à qual foi associada uma tendência artificial – 

média móvel, Nascimento (sem data). 
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Os valores de média móvel podem ser utilizados para se estabelecer uma regressão com a variável 
tempo, Figura 2.9. 

 

 

Figura 2.9 - Série virtual de precipitações anuais para local fictício à qual foi associada uma tendência artificial – 

média móvel e ajuste de uma recta por regressão linear em função do tempo, Nascimento (sem data). 

 

O coeficiente de regressão obtido foi de 0,93 e a equação de regressão resultou em: 

 

 (2.4)  

 

Naturalmente, a análise de regressão poderia também ser feita directamente sobre os dados de Panual, 
Figura 2.10. A equação de regressão resultante apresenta praticamente a mesma taxa de crescimento 
anual (2,2) e a mesma interceptação com o eixo dos yy (1587,3), o que não é uma surpresa. Apenas o 
coeficiente de regressão diminui, em razão da maior variabilidade dos dados (R=0,73). De notar que, 
no caso da média móvel, o mesmo dado de Panual é incluído na geração de vários pontos da série, o que 
está na base do efeito filtrante da média móvel. 

 

 

Figura 2.10 - Série virtual de precipitações anuais para local fictício à qual foi associada uma tendência artificial – 

ajuste de uma recta por regressão linear com o tempo, Nascimento (sem data).
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3 
ANÁLISE DA VARIAÇÃO DA 

ALTURA DE ONDA SIGNIFICATIVA 
 

 

3.1. CONDIÇÕES MÉDIAS GLOBAIS  

3.1.1. VARIAÇÃO DAS ALTURAS DE ONDA SIGNIFICATIVAS 

As condições médias globais caracterizam-se através da informação relativa a gráficos de distribuição 
de frequências, para cada um dos três parâmetros estudados (altura de onda significativa, períodos 
médios e direcções médias). A análise da frequência da altura de onda significativa é feita agrupando 
os registos obtidos por classes, Quadro 3.1. 

Antes de ser efectuada essa análise, convém indicar quais os períodos temporais para os quais esta 
análise foi feita, pois como já foi indicado anteriormente, nem sempre foi possível a obtenção contínua 
dos registos, logo é necessário mostrar quais os períodos analisados em cada ano, para assim 
conseguirmos obter conclusões válidas, de acordo com os dados disponíveis. 

 

Quadro 3.1 – Número total de registos obtidos. 

Mês 

19
93

 

19
94

 

19
95

 

19
96

 

19
97

 

19
98

 

19
99

 

20
00

 

20
01

 

20
02

 

20
03

 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

Jan. 0 44 50 0 7 0 101 112 0 280 147 0 0 157 

Fev. 0 223 0 0 184 0 36 135 0 186 81 0 0 0 

Mar. 0 24 0 40 31 8 192 0 0 24 125 0 0 232 

Abr. 0 0 0 26 0 200 113 153 0 31 77 197 230 96 

Mai. 0 0 0 6 8 7 56 0 0 77 32 111 183 0 

Jun. 0 0 0 0 15 8 0 0 0 32 8 216 214 37 

Jul. 0 0 0 0 0 8 16 0 37 0 0 217 69 0 

Ago. 0 0 0 0 8 7 0 0 0 8 0 165 12 114 

Set. 0 16 0 8 30 47 93 0 72 0 79 235 236 87 

Out. 69 0 3 100 50 16 139 0 105 0 102 240 225 24 

Nov. 20 16 0 122 262 56 33 0 0 46 191 222 15 239 

Dez. 63 124 0 94 0 325 133 0 56 270 40 275 89 230 
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Como se pode verificar, os dados obtidos são bastantes menos do que o ideal e, como tal, a análise que 
irá ser efectuada será afectada por este facto. No entanto, a análise terá em atenção esse factor e tentará 
contorná-lo da melhor forma possível. 

Esta análise das alturas de onda significativas é iniciada tentando interpretar directamente os registos 
obtidos na bóia direccional existente ao largo de Leixões. 

No que diz respeito à Figura 3.1, pode-se observar que, para 1993, só foram obtidos registos no 
período que vai de Outubro a Dezembro de 1993, pelo que a sua interpretação para todo o ano se torna 
mais difícil. 

Para tentar detectar alguma tendência, foram analisados os registos de 1993 e 2003, Figuras 3.1 e 3.2. 

 

 

Figura 3.1 – Distribuição dos registos da altura de onda significativa em 1993. 

 

 

Figura 3.2 – Distribuição dos registos da altura de onda significativa em 2003. 

 

Analisando os dados, pode-se dizer que os valores máximos das alturas de onda significativas se 
verificam em geral no início e no fim do ano, como era de esperar, pois corresponde à época de 
Outono-Inverno enquanto que nos outros períodos esses valores atingem níveis mais pequenos. É 
possível também observar que existem valores significativos de alturas de onda significativas na parte 
final do ano.  
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Com base nesta análise global será mais eficaz não executar esta análise anual para todos os registos e 
tentar, para que seja mais perceptível, analisar os registos obtidos, introduzindo filtros nas análises 
futuras, para que seja possível obter resultados mais precisos. 

 

3.1.2. FREQUÊNCIAS DAS ALTURAS DE ONDA SIGNIFICATIVAS 

Uma possível forma de tratar os registos obtidos, é organizá-los por classes, usando intervalos de 1m.  

No Quadro 3.2 é possível analisar a distribuição da frequência absoluta por classes de alturas de onda 
significativas (Hmo), para cada ano de observação. 

 

Quadro 3.2 – Distribuição de altura de onda significativa, por classes, entre 1993 e 2006. 

 

No quadro analisado pode-se verificar que há uma variação das frequências bastante homogénea nas 
classes centrais, sendo que estes valores decrescem quando analisamos as classes extremas. 

Verifica-se também que existe uma grande variação de dados obtidos entre cada ano. A média de 
dados obtidos em cada ano é de 503 registos e, como se pode observar na tabela, existem anos em que 
existe apenas 10% do valor médio dos registos obtidos. 

Assim sendo, torna-se também difícil fazer uma análise rigorosa da evolução, por classes, dos valores 
das alturas de onda significativas ao longo dos anos. As figuras que se seguem permitem uma análise 
mais pormenorizada da frequência com que os registos se distribuem por cada classe. 

Anos Classe  Hmo 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 >7 Total 

1993 0 5 50 35 31 27 5 0 153 

1994 0 25 83 106 79 88 45 21 426 

1995 0 0 19 13 13 8 0 0 53 

1996 1 75 153 90 25 41 11 0 396 

1997 3 50 90 85 86 76 20 0 410 

1998 3 31 163 109 182 121 46 27 682 

1999 0 86 281 159 228 124 32 2 912 

2000 0 15 144 96 73 66 6 0 400 

2001 11 123 93 39 4 0 0 0 270 

2002 7 106 263 200 183 127 60 8 954 

2003 70 94 228 176 122 123 29 40 882 

2004 321 795 445 128 80 93 15 0 1877 

2005 175 668 341 77 12 8 0 0 1281 

2006 

N
º 

de
 R

eg
is

to
s 

97 343 234 156 149 155 59 23 1216 
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Figura 3.3 – Distribuição anual dos registos da altura de onda significativa, por classes, em 1993. 

 

 

Figura 3.4 – Distribuição anual dos registos da altura de onda significativa, por classes, em 1994. 

 

 

Figura 3.5 – Distribuição anual dos registos da altura de onda significativa, por classes, em 1995. 
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Figura 3.6 – Distribuição anual dos registos da altura de onda significativa, por classes, em 1996. 

 

 

Figura 3.7 – Distribuição anual dos registos da altura de onda significativa, por classes, em 1997. 

 

 

Figura 3.8 – Distribuição anual dos registos da altura de onda significativa, por classes, em 1998. 
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Figura 3.9 – Distribuição anual dos registos da altura de onda significativa, por classes, em 1999. 

 

 

Figura 3.10 – Distribuição anual dos registos da altura de onda significativa, por classes, em 2000. 

 

 

Figura 3.11 – Distribuição anual dos registos da altura de onda significativa, por classes, em 2001. 
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Figura 3.12 – Distribuição anual dos registos da altura de onda significativa, por classes, em 2002. 

 

 

Figura 3.13 – Distribuição anual dos registos da altura de onda significativa, por classes, em 2003. 

 

 

Figura 3.14 – Distribuição anual dos registos da altura de onda significativa, por classes, em 2004. 
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Figura 3.15 – Distribuição anual dos registos da altura de onda significativa, por classes, em 2005. 

 

 

Figura 3.16 – Distribuição anual dos registos da altura de onda significativa, por classes, em 2006. 

 

Analisando as Figuras 3.3 a 3.16, podemos concluir que: 

• As classes que englobam valores das alturas de onda significativas entre 1 e 6m são as classes 
predominantes em todos os anos analisados; 

• Em nenhum dos anos, existem frequências de alturas de onda significativas superiores a 7m que 
ultrapassem os 5% dos registos anuais obtidos; 

• Da totalidade de anos analisados, apenas em 5 anos ocorrem valores de alturas de onda 
significativas superiores a 7m, o que corresponde a uma frequência de 1% dos registos 
observados. 

No entanto, este estudo não pode cingir-se simplesmente à análise deste tipo de variável ano a ano, 
pois as variações existentes podem só ser perceptíveis analisando espaços temporais mais amplos. 
Assim sendo, é necessário analisar espaços temporais de maior dimensão. Ao agrupar estes dados 
pode-se então tirar conclusões mais acertadas sobre possíveis tendências desta variável. 

O Quadro 3.3 mostra a frequência bi-anual da altura de onda significativa. A mesma informação está 
representada nas Figuras 3.17 a 3.23. 
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Quadro 3.3 – Frequência bi-anual da altura de onda significativa, por classes, em %, entre 1993 e 2006. 

 

 

Figura 3.17 – Frequência bi-anual por classes (1993-1994). 

 

 

Figura 3.18 – Frequência bi-anual por classes (1995-1996). 

 

Anos Classe Hmo 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 >7 Total 

1993/1994 0,0 5,2 23,0 24,4 19,0 19,9 8,6 3,6 100 

1995/1996 0,2 16,7 38,3 22,9 8,5 10,9 2,4 0,0 100 

1997/1998 0,6 7,6 23,8 18,2 25,2 18,5 6,2 2,5 100 

1999/2000 0,0 7,7 32,4 19,5 23,0 14,5 2,9 0,2 100 

2001/2002 1,5 18,8 29,3 19,7 15,4 10,4 4,9 0,7 100 

2003/2004 14,0 32,0 24,0 11,0 7,0 8,0 2,0 1,0 100 

2005/2006 

N
º 

de
 R

eg
is

to
s 

11,0 41,0 23,0 9,0 7,0 7,0 2,0 1,0 100 
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Figura 3.19 – Frequência bi-anual por classes (1997-1998). 

 

\ 

Figura 3.20 – Frequência bi-anual por classes (1999-2000). 

 

 

Figura 3.21 – Frequência bi-anual por classes (2001-2002). 
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Figura 3.22 – Frequência bi-anual por classes (2003-2004). 

 

 

Figura 3.23 – Frequência bi-anual por classes (2005-2006). 

 

A análise da variação das frequências bi-anuais das alturas de onda significativas, Quadros 3.4a e 3.4b, 
permite concluir que: 

 

Quadro 3.4a – Variação da frequência bi-anual das alturas de onda significativas. 

Anos Frequência da altura de onda significativa 

1993-1994 • 86% das alturas de onda significativas situam-se entre 2 e 6m; 

• A classe 3 a 4m é a que apresenta maior frequência; 

1995-1996 • 61% das alturas de onda significativas situam-se entre 2 e 4m; 

• A classe 2 a 3m é a que apresenta maior frequência, com mais de 15% do que a 

segunda classe com maior frequência; 

• Não apresenta qualquer registo de altura de onda superior a 7m; 

1997-1998 • 85,7% das alturas de onda significativas situam-se entre 2 e 6m; 

• A classe 4 a 5m é a que apresenta maior frequência; 
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Quadro 3.4b – Variação da frequência bi-anual das alturas de onda significativas. 

Anos Frequência da altura de onda significativa 

1999-2000 • 65% das alturas de onda significativas situam-se entre 2 e 5m; 

• A classe 2 a 3m é a que apresenta maior frequência, com cerca de 9% a mais do que 

a segunda classe com maior frequência; 

2001-2002 • A classe 2 a 3m é a que apresenta maior frequência; 

• A segunda classe com maior frequência tem menos de 10% em relação à mais 

frequente; 

• As alturas de onda significativas acima dos 7m apresentam frequências muito 

reduzidas (abaixo de 1%); 

2002-2003 • 65,6% das alturas de onda significativas situam-se entre 2 e 5m; 

• A classe 2 a 3m é a que apresenta maior frequência. 

 

3.1.3. VALORES MÉDIOS ANUAIS 

Uma das formas mais simples de analisar estes registos, será considerar todos os registos observados 
anualmente e calcular a sua média. Dessa forma, podemos, através de uma análise simplista, ter uma 
ideia sobre a evolução da altura de onda significativa ao longo de todo o intervalo de tempo que 
estamos a analisar, Quadro 3.5. 

 

Quadro 3.5 – Média das alturas de onda significativas, por ano. 

Ano 
Média da altura de onda 

significativa 

 
Ano 

Média da altura de onda 

significativa 

1993 3,8  2000 3,6 

1994 4,3  2001 2,1 

1995 3,7  2002 3,7 

1996 3,1  2003 3,5 

1997 3,8  2004 2,1 

1998 4,2  2005 1,8 

1999 3,6  2006 2,4 

 

Como se pode verificar pela análise da Figura 3.24, não existe ao longo do tempo, uma tendência clara 
para um aumento ou diminuição médio do valor da altura de onda significativa média, embora seja 
evidente uma diminuição global. 

Verifica-se o seguinte: 

• A média global dos valores considerados é de 3,65m; 

• O valor médio mais alto observado ocorreu no ano de 1994 com um valor de 4,3m; 

• O valor médio mais baixo verificou-se em 2001 com um valor médio de 2,1m; 
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Figura 3.24 – Média anual das alturas de onda significativas (m), com base nos valores conhecidos. 

 

Como já foi referido anteriormente, não é possível, pela análise da Figura 3.24, identificar uma relação 
na evolução temporal das médias anuais das alturas de onda significativas.  
 
Porém, se fizermos a mesma análise, só que agora através da metodologia das médias móveis (Lima, 
2003), através da expressão, 
 

 
(3.1) 

 
obtêm-se os valores indicados no Quadro 3.6 e na Figura 3.25. 
 

Quadro 3.6 – Média móvel das alturas de onda significativas. 

Ano 
Média móvel das alturas de 

onda significativas (ordem 3) 

 
Ano 

Média móvel das alturas de 

onda significativas (ordem 3) 

1993   2000 3,8 

1994   2001 3,1 

1995 3,9  2002 3,1 

1996 3,7  2003 3,1 

1997 3,5  2004 3,1 

1998 3,7  2005 2,5 

1999 3,8  2006 2,1 

 

Como se pode verificar pela Figura 3.25, existe uma tendência de decréscimo dos valores médios das 
alturas de onda significativas ao longo dos anos, apesar de, entre os anos de 1997 e 2000 ter existido 
um ligeiro acréscimo. 
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Figura 3.25 – Média móvel das alturas de onda significativas médias anuais (m). 

 

3.1.4. MÉDIA BI-ANUAL DAS ALTURAS DE ONDA SIGNIFICATIVAS 

A mesma análise poderá ser também efectuada para o estudo bi-anual dos registos observados. A 
média das alturas de onda significativas nesta análise bi-anual é apresentada no Quadro 3.7 e na Figura 
3.26. 

 

Quadro 3.7 – Média bi-anual das alturas de onda significativas. 

Ano 
Média das alturas de onda 

significativas 

1993-1994 4,2 

1995-1996 3,2 

1997-1998 3,9 

1999-2000 3,6 

2001-2002 2,9 

2003-2004 2,5 

2005-2006 2,1 

 

Analisando a Figura 3.26, é possível verificar que existe um decréscimo bastante acentuado das alturas 
de onda significativas ao longo do período de tempo estudado.  

A partir desta análise é também de salientar que: 

• A média global dos valores das alturas de onda significativas obtidas é de 3,6m; 

• O valor médio mais alto observado ocorreu em 1993-1994, com um valor de 4,2m; 

• O valor médio mais baixo foi atingido em 2005-2006, com um valor médio de 2,1m. 
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Figura 3.26 – Média bi-anual das alturas de onda significativas. 

 

Confrontando esta análise com a análise efectuada anualmente, obtiveram-se resultados semelhantes, 
como seria de esperar. Assim, analisando este estudo bi-anual, podemos verificar que a tendência de 
decréscimo das alturas de onda significativas aumenta, ou seja, a curva aumenta o seu declive em 
relação ao estudo anual. 

Para este caso, a introdução do método das médias móveis não parece muito relevante já que estamos 
perante um gráfico que não apresenta dúvidas de leitura, Figura 3.28. Logo, apenas será apresentado o 
gráfico com a análise de médias móveis para se confirmar a tendência dos resultados já obtidos. 

 

 

Figura 3.27 – Média móvel bi-anual das alturas de onda significativas. 

 

3.1.5. VALORES MÉDIOS MENSAIS 

Depois da análise efectuada anteriormente, em que foram apresentados os registos de todo o período 
de análise, utilizando médias anuais, serão agora calculadas as médias mensais em cada ano de registo, 
progredindo assim para uma análise cada vez mais relativa a períodos de tempo mais curtos. 

Esta análise apenas será realizada para anos em que existem registos válidos para vários meses, pois só 
assim é possível tirar conclusões com algum sentido. Exemplo disto, é o ano de 1993, Figura 3.28, em 
que só existem registos de Outubro a Dezembro, o que significa que, dada a escassez de informação, é 
impossível analisar resultados que pretendam estudar a frequência anual da altura de onda 
significativa. 
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Figura 3.28 – Variação de altura de onda significativa média mensal, em 1993. 

 

Nas Figuras 3.29 a 3.35 são apresentados os valores médios mensais para os anos em que existe 
informação anual suficiente, que permite efectuar uma análise temporal eficaz. 

 

 

Figura 3.29 – Variação de altura de onda significativa média mensal, em 1996. 

 

 

Figura 3.30 – Variação de altura de onda significativa média mensal, em 1997. 
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Figura 3.31 – Variação de altura de onda significativa média mensal, em 1998. 

 

 

Figura 3.32 – Variação de altura de onda significativa média mensal, em 1999. 

 

 

Figura 3.33 – Variação de altura de onda significativa média mensal em 2002. 
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Figura 3.34 – Variação de altura de onda significativa média mensal, em 2003. 

 

 

Figura 3.35 – Variação das alturas de onda significativa média mensal, em 2005. 

 

 

Figura 3.36 – Variação de altura de onda significativa média mensal, em 2006. 
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Relativamente às Figuras 3.29 a 3.36, em que existe um registo que engloba a quase totalidade do ano 
e por isso é possível retirar conclusões válidas, podemos observar que todos eles apresentam formas 
semelhantes. É perceptível que, nos meses que correspondem às estações mais frias do ano, de 
Outubro a Março, existem registos médios mais elevados que nos outros meses, formando assim um 
gráfico com uma forma em “U” ou seja, com valores médios de altura de onda significativa mais 
elevados nos primeiros e últimos meses do ano e valores de altura de onda significativa mais baixos 
nos meses que correspondem às épocas do ano mais quentes. 

No entanto existem excepções a esta regra, como é o caso do ano de 2005 em que, como mostra a 
Figura 3.35, não existe essa variação esperada. 

De notar que esta figura apresenta valores que oscilam entre meses consecutivos, com variações 
máximas de 1m entre o mês em que se obteve uma altura de onda significativa média maior e a menor. 

 

3.2. CONDIÇÕES MÉDIAS SAZONAIS  

3.2.1. VARIAÇÃO MENSAL DAS ALTURAS DE ONDA SIGNIFICATIVAS 

O método de análise que se segue será aplicado utilizando alguns filtros à amostra em causa. O filtro 
utilizado agrupa todos os registos mensais obtidos ao longo dos anos, para se tentar perceber se com o 
tempo existe alguma evolução temporal significativa dos valores. 

Serão apresentados gráficos que traduzem as distribuições mensais dos registos de altura de onda 
significativa juntamente com uma aproximação linear. 

Pela análise da Figura 3.37, nota-se ao longo dos anos uma ligeira queda na média dos valores de 
altura de onda significativa.  

Apesar de no gráfico não ser completamente nítido esse resultado, quando é efectuada uma análise da 
tendência dos resultados, verifica-se que através de uma correlação linear se detecta que a média dos 
valores registados vem decaindo ao longo dos anos. 

Verifica-se também que: 

• Entre 1993 e 2000 existe uma estabilidade nos valores registados das alturas de onda 
significativas; 

• Os anos de 1994, 2000 e 2003 são aqueles que apresentam os valores mais baixos dos registos 
observados; 

• De salientar que é também no ano de 2000 que se observa o valor mais elevado da altura de 
onda significativa, sendo neste ano o período de maior oscilação entre o valor mais alto e o mais 
baixo registados; 

• É a partir de 2000 que se observam maiores oscilações entre os valores da altura de onda 
significativa; 

• De 2000 a 2006 observa-se que existe um decréscimo progressivo na altura de onda 
significativa máxima. 
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Figura 3.37 – Variação mensal da altura de onda significativa, no mês de Janeiro. 

 

Na Figura 3.38, relativa ao mês de Fevereiro, verifica-se: 

• Um decréscimo dos valores globais da altura de onda significativa ao longo dos anos; 
• Os anos de 1994 e 2002 apresentam os valores mais elevados observados, sendo estes períodos 

os únicos a apresentarem valores da altura de onda significativa registados superiores a 6m; 
• Em 2003 parece existir um aumento gradual dos valores da altura de onda significativa, 

contrariando a variação global. 

 

 

Figura 3.38 – Variação mensal da altura de onda significativa, no mês de Fevereiro. 

 

Na Figura 3.39, referente ao mês de Março, a queda apresentada dos valores médios das alturas de 
onda significativas ao longo dos anos é menos significativa do que nos meses anteriores. Verifica-se 
também que: 
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• Em 1999, 2003 e 2006 existem registos de valores das alturas de onda significativas bastante 
superiores aos outros anos observados, parecendo existir aqui uma espécie de um ciclo que 
apresenta um aumento significativo nas alturas de ondas com intervalos espaçados de 3 anos; 

• De notar que o ano de 2003, para o qual se registou o valor mais elevado da altura de onda 
significativa, é também aquele onde ocorreu o menor valor registado em todo o período de 
análise. 

 

 

Figura 3.39 – Variação mensal da altura de onda significativa, no mês de Março. 

 

A Figura 3.40, que diz respeito à distribuição da altura de onda significativa no mês de Abril, mostra o 
mesmo tipo de tendência, pois é notória uma queda ao longo dos anos, sendo que, nos anos de 1997, 
2003 e 2004, se nota um aumento da grandeza dos registos, sendo estes os anos que apresentam 
valores das alturas de onda significativas maiores. Todos os restantes anos parecem bastante 
semelhantes em termos globais. 

 

 

Figura 3.40 – Variação mensal da altura de onda significativa, no mês de Abril. 

A Figura 3.41 mostra a evolução da altura de onda significativa entre 1994 e 2006 para o mês de 
Maio. Nele, é possível verificar que existe uma certa tendência de decréscimo do valor médio da altura 
de onda significativa ao longo do tempo. Na aproximação linear, que decresce ao longo de todo o 
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período temporal, esse resultado é perfeitamente visível. De salientar os registos observados em 2002 
e 2006 que apresentam picos máximos bastante superiores aos registados nos outros anos. 

 

 

Figura 3.41 – Variação mensal da altura de onda significativa no mês de Maio 

 

O mês de Junho, Figura 3.42, não é muito diferente relativamente ao já descrito nos meses anteriores, 
isto é, continua a existir um decréscimo anual médio do valor da altura de onda significativa.  

De notar que 2002 e 2006 foram os únicos anos que contrariaram esta tendência, verificando-se no 
gráfico que existiu um pequeno aumento nos valores das alturas de onda significativas. Assinala-se 
ainda que o máximo observado reporta ao ano de 1997. 

 

 

Figura 3.42 – Variação mensal da altura de onda significativa, no mês de Junho 

A Figura 3.43, relativamente ao mês de Julho mostra que ao longo de todo o período de registos, 
existe uma diminuição ligeira do valor médio da altura de onda significativa. Nesta análise apenas 
foram registados dados que compreendem o período de 2001 a 2006. Na figura verifica-se que existe 
uma certa estabilidade nos registos observados, sendo de salientar o facto de os valores máximos se 
verificarem nos anos de 2001 e 2005, existindo em 2003 alguns registos dessa grandeza também. 
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Figura 3.43 – Variação mensal da altura de onda significativa, no mês de Julho. 

 

A frequência da altura de onda significativa nos meses de Agosto, mostra pela primeira vez, uma 
evolução contrária aos meses analisados até agora. Analisando a aproximação linear efectuada aos 
registos, verifica-se que ao longo de todo o período de registos, existe uma subida do valor médio da 
altura de onda significativa. Salientam-se os registos que compreendem o período temporal desde 
finais de 2003 a 2006 que mostram existir um aumento substancial global dos valores das alturas de 
onda significativas. 

 

 

Figura 3.44 – Variação mensal da altura de onda significativa, no mês de Agosto. 

Dos registos obtidos nos meses de Setembro, Figura 3.45, pode-se indicar duas notas importantes. 
Existe uma estabilidade global dos registos efectuados neste período, como demonstra a recta de 
aproximação linear, por outro lado verifica-se que entre 1996 e 1998 e finais de 2005 e o ano de 2006, 
os registos observados apresentam valores bastante superiores aos registados entre 1999 e 2005. 
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Figura 3.45 – Variação mensal da altura de onda significativa, no mês de Setembro. 

 

Da Figura 3.46, relativa ao mês de Outubro, retira-se que: 

• Os anos de 1993, 1999, 2003 e 2006 apresentam os valores máximos observados das alturas de 
onda significativas; 

• O ano de 2003 foi o único período que obteve registos superiores a 7m; 
• Existe um decréscimo global dos registos das alturas de onda significativas ao longo dos anos. 

 

 

Figura 3.46 – Variação mensal da altura de onda significativa, no mês de Outubro. 

A frequência da altura de onda significativa no mês de Novembro, Figura 3.47 revela um decréscimo 
contínuo de 1993 até 2004, exceptuando o ano de 2003, que revela a existência dos valores máximos 
registados neste mês. Em 2006 os registos obtidos mostram a existência de nova subida, atingindo-se 
níveis mais elevados que nos anos anteriores. 
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Figura 3.47 – Variação mensal da altura de onda significativa, no mês de Novembro. 

 

A Figura 3.48, que diz respeito aos registos obtidos no mês de Dezembro, demonstra que ao longo dos 
anos existiu uma grande variação nos valores das alturas de onda significativas, pois é notório que não 
existe uma tendência fixa nos registos obtidos. Pode-se verificar que os máximos obtidos reportam aos 
anos de 1994, 1998, 2002 e 2006, revelando assim parecer existir um ciclo com um período de 4 anos 
onde aparecem valores máximos superiores aos normalmente registados. Os valores mais baixos 
registados referem-se ao ano de 2001. 

 

 

Figura 3.48 – Variação mensal da altura de onda significativa, no mês de Dezembro. 

3.2.2. MÉDIAS MENSAIS DA ALTURA DE ONDA SIGNIFICATIVA 

Depois de na análise anterior ter sido apresentado os resultados das distribuições mensais ao longo do 
período de análise será efectuada uma análise semelhante à anterior, só que agora, em vez de serem 
utilizados os registos mensais brutos, serão utilizadas as médias das alturas de onda significativas 
obtidas mensalmente, Quadro 3.8 e Figuras 3.49 a 3.60. 
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Quadro 3.8 – Médias mensais das alturas de onda significativas. 

A
no

/M
ês

 

Ja
ne

iro
 

F
ev

er
ei

ro
 

M
ar

ço
 

A
br

il 

M
ai

o 

Ju
nh

o 

Ju
lh

o 

A
go

st
o 

S
et

em
br

o 

O
ut

ub
ro

 

N
ov

em
br

o 

D
ez

em
br

o 

1993          4,2 2,6 3,7 

1994 4,2 4,4 2,7      2,2  2,6 4,8 

1995 3,8         2,8   

1996   2,8 3,1 1,7    1,9 2,5 4,1 2,7 

1997 1,9  2,7  2,3 2,1  1,9 1,6 2,4 4,5  

1998   2,7 4,2 2 1,8 2 1,1 3,3 2,6 4 4,6 

1999 4,2 4,9 3,3 2,8 2,4  2,1  3 5 2,5 3,8 

2000 4 3,7  3,3         

2001     1,2 1,2 1,4 1,2 1,3 2,3  1,4 

2002 3,5 3,6 2,4 2,2 2,3 1,7 1,3 1,1 1,1  4,1 3,5 

2003 3,3 3 2,6 2,1 1,6 1,4 1,1 1 1,2 2,6 3,2 2,1 

2004    3,2 1,3 1,2 1,3 1,7 1,7 2,9 1,5 3,06 

2005    2 1,7 1,3 2,1 1,1 1,7 2,2 1,5 2,1 

2006 3,3  2,8 2 1,9 1,3 1,3 1,4 2 3 3,4 3,8 

 

 

Figura 3.49 – Variação da altura de onda significativa média durante o mês de Janeiro. 
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Figura 3.50 – Variação da altura de onda significativa média durante o mês de Fevereiro. 

 

 

Figura 3.51 – Variação da altura de onda significativa média durante o mês de Março. 

 

 

Figura 3.52 – Variação da altura de onda significativa média durante o mês de Abril. 
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Figura 3.53 – Variação da altura de onda significativa média durante o mês de Maio. 

 

 

Figura 3.54 – Variação da altura de onda significativa média durante o mês de Junho. 

 

 

Figura 3.55 – Variação da altura de onda significativa média durante o mês de Julho. 
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Figura 3.56 – Variação da altura de onda significativa média durante o mês de Agosto. 

 

 

Figura 3.57 – Variação da altura de onda significativa média durante o mês de Setembro. 

 

 

Figura 3.58 – Variação da altura de onda significativa média durante o mês de Outubro. 
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Figura 3.59 – Variação da altura de onda significativa média durante o mês de Novembro. 

 

 

Figura 3.60 – Variação da altura de onda significativa média durante o mês de Dezembro. 

 

Relativamente às figuras apresentadas é possível retirar os resultados apresentados no Quadro 3.9a e 
3.9b. 

Quadro 3.9a – Conclusões da variação das alturas de onda significativas médias mensais, de Janeiro a Maio. 

Mês Conclusões 

Janeiro Existe uma quebra gradual dos valores médios das alturas de onda significativas registadas. A 

excepção é o ano de 1997, em que esses registos tiveram valores médios abaixo dos outros 

anos. 

Fevereiro O valor médio da altura de onda significativa vem decrescendo continuamente. 

Março Não se observam grandes alterações médias da altura de onda significativa, sendo que ao 

longo de todo o período registado obtiveram-se valores muito semelhantes de ano para ano. 

Abril Verifica-se uma diminuição nos valores da altura de onda significativa ao longo dos anos. 

Maio Existe um decréscimo no valor médio da altura de onda significativa nos primeiros anos de 

registo, sendo que no ano de 2002 existe um aumento desse valor. Daí até 2006 regista-se 

nova queda da altura de onda significativa média até 2006. 
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Quadro 3.9b - Conclusões da variação das alturas de onda significativas médias mensais, de Junho a Dezembro. 

Mês Conclusões 

Junho Decréscimo nos valores da altura de onda significativa média. 

Julho Decréscimo nos valores da altura de onda significativa média, exceptuando o ano de 2005 em 

que existiu um aumento significativo. 

Agosto Exceptuando o ano de 1997, em que os valores da altura de onda significativa média foram 

bastante mais elevados que nos outros anos, pode-se verificar que neste mês houve uma 

estabilidade bastante grande nos valores da altura de onda significativa média, que oscilaram 

entre 1,6m e 1m. 

Setembro Decréscimo da altura de onda significativa média entre 1994 e 1997. Nos anos de 1998 e 1999 

existiu um aumento significativo desse valor. De 2000 até 2006 verifica-se que existe um 

ligeiro aumento anual da altura de onda significativa média. 

Outubro Exceptuando os anos de 1993 e 1998, em que os valores da altura de onda significativa média 

foram bastante superiores, verifica-se uma estabilidade bastante grande. 

Novembro 

Dezembro 

A análise de Novembro e Dezembro apresenta resultados semelhantes. 

Os registos obtidos nestes meses revelam grandes oscilações. Através da linha de tendência 

criada no gráfico, podemos entender que existe um decréscimo dos valores médios das alturas 

de onda significativas ao longo dos anos. Analisando o gráfico ano a ano, não conseguimos 

detectar esse resultado, pois ao longo dos anos existem muitas variações dos valores. 

 

3.3. ANÁLISE DE CONDIÇÕES CONSIDERADAS DE TEMPORAL  

No estudo das alturas de onda significativas, característica da agitação marítima costeira, é também 
importante a análise dos valores máximos registados, permitindo verificar se ao longo do tempo se 
tem, ou não, assistido a um aumento do valor máximo das alturas de onda significativas na costa 
Oeste. Este aspecto é importante visto que este valor é utilizado no dimensionamento das estruturas 
costeiras. 

A análise de condições consideradas de temporal considera apenas as alturas de onda superiores a 6m. 

 

3.3.1. REGISTOS CONSIDERADOS 

O Quadro 3.10 identifica o número de registos da altura de onda significativa superiores a 6m 
verificados em cada ano. De salientar que os anos de 1995, 2001 e 2005 não obtiveram qualquer 
registo que cumprisse o filtro apresentado. O ano que obteve o maior número de registos foi o de 
2006, com 92 presenças. 

 

Quadro 3.10 – Número de valores máximos considerados. 

Ano 1993 1994 1996 1997 1998 1999 2000 2002 2003 2004 2006 

Nº de Registos 5 66 11 20 73 34 6 64 73 15 92 
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3.3.2. ANÁLISE DOS VALORES E DAS MÉDIAS MÓVEIS 

O Quadro 3.11 e a Figura 3.61 apresentam os valores médios anuais calculados. 

Quadro 3.11 – Valores médios anuais calculados com base nos valores máximos considerados. 

Ano 1993 1994 1996 1997 1998 1999 2000 2002 2003 2004 2006 

Média da altura de 

onda significativa 
6,3 6,7 6,4 6,3 6,9 6,4 6,1 6,5 7,2 6,5 6,9 

Média Móvel (k=3)   6,47 6,47 6,53 6,53 6,47 6,33 6,6 6,73 6,87 

 

 

Figura 3.61 – Altura de onda significativa média anual calculada com base nos valores máximos considerados. 

 

Pela análise da Figura 3.61, é difícil perceber se existe alguma tendência nos resultados obtidos. Ao 
longo do período temporal analisado não se consegue ter uma percepção fácil e óbvia da evolução 
destes valores. Então, pode-se recorrer ao método estatístico das médias móveis, já utilizado noutras 
análises anteriores, e tentar com isto, verificar se, efectivamente, existe alguma possível análise destes 
valores.  

Assim, no Quadro 3.12, é possível observar-se a distribuição por médias móveis destes registos. A 
Figura 3.62 permite interpretar que, ao longo do tempo os resultados têm sido semelhantes entre si, 
exceptuando os anos finais de análise em que se observa um ligeiro acréscimo destes valores médios. 

 

 

Figura 3.62 – Altura de onda significativa média anual calculada com base nos valores máximos considerados – 

médias móveis. 
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3.3.3. VALORES MÁXIMOS DA ALTURA DE ONDA SIGNIFICATIVA 

No Quadro 3.12 e na Figura 3.63 são apresentados as médias dos dez valores máximos das alturas de 
onda significativas atingidos em cada ano. 

A análise será feita de duas formas distintas. Primeiro, serão calculadas as médias das dez maiores 
alturas de onda significativas registadas e a partir deste resultado será feita uma aproximação pelo 
método das médias móveis. Posteriormente, serão também calculadas as médias móveis das médias 
dos maiores registos anuais. 

 

Quadro 3.12 – Média das dez maiores alturas de onda significativas anuais. 

Ano 1993 1994 1996 1997 1998 1999 2000 2002 2003 2004 2006 

Média 6,082 7,708 6,475 6,56 8,134 6,804 6,042 7,129 8,73 6,331 7,891 

 

 

Figura 3.63 – Média das dez maiores alturas de onda significativas anuais. 

 

Como é possível observar na Figura 3.63, fazendo uma análise de médias móveis de duas ordens 
diferentes (ordem 3 e 5), é possível verificar que não existe um aumento nem uma diminuição 
significativa das médias dos maiores registos anuais.  

Apesar de existirem anos em que essas médias são superiores a outros anos, ao analisar-se a tendência 
que esses resultados ilustram, verifica-se que a sua variação é muito pouco significativa. 

No entanto, é possível verificar que nos últimos anos parece existir um aumento deste valor médio 
máximo que, em 2003, atingiu o seu valor mais elevado. 

É também possível verificar que, pela primeira vez e em 2003, o valor da altura de onda significativa 
superou a fasquia dos 9m, valor nunca verificado em todos os outros anos estudados. É também de 
salientar que para as dez maiores alturas de onda significativas, se verifica que em 2003, o décimo 
valor mais elevado é igual ao segundo valor mais elevado de todos os outros anos. 

As médias móveis das médias máximas anuais obtidas, estão apresentadas no Quadro 3.13. 
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Quadro 3.13 – Médias móveis da média das dez maiores alturas de onda significativas anuais. 

Ano Média Móvel (k=3)  Ano Média Móvel (k=3) 

1993   2000 6,99 

1994   2001 5,60 

1995 6,33  2002 5,71 

1996 6,46  2003 6,60 

1997 6,08  2004 7,40 

1998 7,06  2005 6,50 

1999 7,17  2006 6,22 

 

3.3.4. ANÁLISE DE VALORES EXTREMOS DE ALTURAS DE ONDA SIGNIFICATIVAS 

A determinação de valores extremos de alturas de onda significativas revela-se de extrema importância 
no dimensionamento de estruturas costeiras ou portuárias, com relação directa no custo de construção. 
A estimativa a longo prazo da distribuição total das ondas registadas a longo prazo fornece uma 
distribuição teórica das probabilidades de ocorrência do parâmetro Hmo ao longo de vários anos. Estas 
estimativas podem ser efectuadas recorrendo-se a diversos métodos de análise estatística, como a 
distribuição normal, Log-normal, Gyumbel, Fisher-Tippet I ou de Weibull (Pinto,1995).  

A análise de extremos de alturas de onda significativas foi, neste trabalho, realizada de acordo com o 
método de Weibull. A metodologia de cálculo aplicada seguiu os seguintes passos: 

1. Colocação dos valores de Hmo por ordem decrescente; 

2. Cálculo da probabilidade ou posição gráfica, através da expressão: 

 

( )s sm

T

0,27
m 0,20

kF H H 1
0,23

N 0,20
k

− −
≤ = −

+ +
 (3.2) 

 

em que ( )s smF H H≤  representa a probabilidade da m-ésima Hmo não ser excedida e Hmom o m-

ésima valor de Hmo existente, m o número de ordem de Hmo (1, 2, ..., N) e NT o número total 
de Hmo do registo, obtidos em K anos. 

3. Cálculo dos parâmetros A e B usando a regressão linear: 

 

 (3.3) 

 (3.4) 

 

4. Determinação do período de retorno, que representa o intervalo de tempo médio entre eventos 
sucessivos de uma Hmo extrema, para que seja igualada ou excedida. 
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 (3.5) 

 

em que Hmor representa a Hmo com um período de retorno Tr, 

 

( )( )

  
= − − − −   λ  

= λ

r

1/ k

r

1
Y ln ln 1 (FT I)

Tr

Y ln Tr (WEIBULL)

 (3.6) 

 

 representa o número médio de eventos por ano, Tr o período de retorno (anos) e K o  

comprimento do registo (anos). 

5. Depois do cálculo do período de retorno determinam-se os intervalos de confiança. Aplicando a 
expressão seguinte e utilizando o Quadro 3.14, é possível apresentar os limites do intervalo de 
confiança em relação a Hmor. 

 

( )( )σ = + α − + ε ν
1/ 22

nr r

1
1,0 Y C ln

N
 (3.7) 

 

em que nrσ representa o desvio padrão normalizado de uma altura de onda significativa com 

período de retorno r, N o número de alturas de onda significativas, 
1,3

2 1N K ln
1 e

−α + − να = α , 

1 2, , C, , Kα α ε  os coeficientes empíricos (Quadro 3.14) e ν  o parâmetro igual N/NT . 

 

Quadro 3.14 - Coeficientes da fórmula de desvio padrão standard para 

alturas de onda significativas extremas (Goda, 1988). 

Distribuição 1α  2α  K1 C ∈  

Weibull (k = 0,75) 1.65 11.4 -0.63 0.0 1.15 

Weibull (k = 1,0) 1.92 11.4 0.00 0.3 0.90 

Weibull (k = 1,4) 2.05 11.4 0.69 0.4 0.72 

Weibull (k = 2,0) 2.24 11.4 1.34 0.5 0.54 

 

A magnitude absoluta do desvio padrão da altura de onda significativa é calculada por: 

 

 (3.8) 

 

em que rσ representa o erro padrão de altura da onda significativa com um período de retorno r e 
sHσ o 

desvio padrão das alturas de ondas significativas consideradas, igual a, 
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( )
s

N 2

s,i s
2 1

H

H H

N

−
σ =

∑
 (3.9) 

 

Quadro 3.15 – Limites dos Intervalos de Confiança para Alturas Significativas Extremas. 

Nível de Confiança 

(%) 

Limites do Intervalo de 
Confiança em Relação a 

srH  

Probabilidade de Excedência do 

Limite Superior (%) 

80 ± 1.28 σ r 10.0 

85 ± 1.44 σ r 7.5 

90 ± 1.65 σ r 5.0 

95 ± 1.96 σ r 2.5 

99 ± 2.58 σ r 0.5 

 

Assim, e seguindo a metodologia apresentada, para a análise de extremos, usando os máximos anuais 
das alturas de onda significativas, obtiveram-se várias figuras que ilustram, para diferentes valores do 
parâmetro k, as rectas de regressão linear correspondentes, partindo da expressão seguinte, 

 

 (3.10) 

 

Após este cálculo é possível determinar alturas de onda significativas associadas a um determinado 
período de retorno para o parâmetro k associado ao melhor coeficiente de correlação linear. Assim, 
verifica-se que, neste caso, a utilização do parâmetro k=2,0 é aquele que melhor aproxima a recta aos 
valores considerados, Figura 3.64 e Quadro 3.16. 

 

 

Figura 3.64 – Parâmetros A e B usando a regressão linear. 
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Quadro 3.16 - Estimativa das alturas de onda significativas para vários períodos de retorno. 

 

Período de Retorno Nível de Confiança 

Tr 
k Hmor 

80% 90% 99% 

30 2 10,1 12,0 12,5 13,9 

45 2 10,5 12,4 13,0 14,4 

60 2 10,7 12,7 13,3 14,7 

 

O Quadro 3.16 apresenta as alturas de onda significativas em função do período de retorno estipulado.  

No que respeita aos níveis de confiança, quanto maior for a exigência, maior será o valor de Hmor, 
podendo este atingir, para um nível de confiança elevado, 14,7m. 

Foi também efectuada uma análise semelhante à anterior, mas utilizando todos os registos de alturas 
de onda significativas superiores a 6m.  

Aplicando a metodologia da análise de Weibull, verifica-se que a utilização do parâmetro k=1,3 é 
aquela que melhor se aproxima à dos registos utilizados, obtendo-se um coeficiente de correlação 
linear muito próximo da unidade, como se verifica na Figura 3.65 

 

 

Figura 3.65 - Parâmetros A e B obtidos usando a regressão linear. 

 

A partir dos parâmetros A e B obtidos, correspondentes à recta de regressão linear, é possível calcular 
os valores de Hmor para diferentes períodos de retorno.  
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Quadro 3.17 - Estimativa das alturas de onda significativas para vários períodos de retorno. 

Período de Retorno Nível de Confiança 

Tr 

k Hmor 

80% 90% 99% 

30 1,3 9,9 10,4 10,5 10,9 

45 1,3 10,1 10,6 10,7 11,1 

60 1,3 10,3 10,7 10,9 11,2 

 

Analisando as duas aproximações, pode-se concluir que na primeira análise, onde se considerou 
apenas as maiores Hmo anuais registadas no período de observação, para diferentes períodos de 
retorno obtinham-se valores (com um nível de confiança bastante elevado) de cerca de 14m, enquanto 
que numa análise posterior foram analisados todos os registos de Hmo superiores a 5m e aí, com uma 
base de dados muito mais elevada, para o mesmo nível de confiança, atingiram-se valores mais baixos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Evolução Temporal das Características da Agitação Marítima na Costa Oeste Portuguesa 
 

53 

 

 

 

 

4 
ANÁLISE DOS PERÍODOS DE PICO 

 

 

4.1. INTRODUÇÃO 

A análise que se segue incide sobre os valores dos períodos de pico (Tp). Esta análise será orientada de 
acordo com a mesma abordagem adoptada para as alturas de onda significativas. 

Serão apresentadas, sob a forma de figuras e quadros, as frequências desta característica ao longo do 
tempo e daí serão retiradas as conclusões sobre os resultados obtidos. 

 

4.2. CONDIÇÕES MÉDIAS GLOBAIS  

4.2.1 DISTRIBUIÇÃO, POR CLASSES, DO PERÍODO DE PICO 

No estudo da evolução temporal das características da agitação marítima é de relevante importância o 
estudo do período de pico. Dados os registos obtidos, é possível efectuar uma análise desta 
característica por classes. Assim, e dado que a análise em bruto de todos os registos não levariam a 
nenhuma conclusão imediata, serão adoptados critérios que dividem os registos em classes. 

Os períodos analisados, nesta fase, serão agrupados de 2 em 2s. O Quadro 4.1 mostra a distribuição 
por classes de períodos, entre 1993 e 1995. 

 

Quadro 4.1 – Distribuição, por classes, dos períodos de pico, entre 1993 e 1995. 

 

Nas Figuras 4.1 a 4.3, estão representados, para cada ano, o número de registos obtidos que se 
enquadram em cada classe dos períodos de pico escolhida. Analisando os resultados gráficos obtidos 
verifica-se que: 

• Em média, 50% dos registos obtidos pertencem a períodos que variam entre os 11s e os 15s; 

• Não foram registados períodos inferiores a 5s e superiores a 17s; 

• No ano de 1995, também devido ao facto de apenas terem sido analisados 51 registos, não se 
observam valores dos períodos de pico inferiores a 9s. 

Anos Classe T(p) 3-5 5-7 7-9 9-11 11-13 13-15 15-17 >17 Total 

1993 0 4 19 25 51 43 9 0 151 

1994 0 5 27 99 139 154 23 0 447 

1995 

N
º 

de
 

R
eg

is
to

s 

0 0 0 17 22 8 4 0 51 
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Figura 4.1 – Distribuição, por classes, do período de pico em 1993. 

 

 

Figura 4.2 – Distribuição, por classes, do período de pico em 1994. 

 

 

Figura 4.3 – Distribuição, por classes, do período de pico em 1995. 

 

O Quadro 4.2 e as Figuras 4.4 a 4.14 representam as frequências do período de pico entre 1996 e 2006. 
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Quadro 4.2 – Distribuição, por classes, dos períodos de pico entre 1996 e 2006. 

 

 

Figura 4.4 – Distribuição, por classes, do período de pico em 1996. 

 

 

Figura 4.5 – Distribuição, por classes, do período de pico em 1997. 

Anos Classe T(p) 3-5 5-7 7-9 9-11 11-13 13-15 15-17 >17 Total 

1996 0 10 53 164 134 34 1 0 396 

1997 0 7 65 110 157 69 2 0 410 

1998 0 15 50 168 206 175 66 2 682 

1999 0 4 123 313 310 146 16 0 912 

2000 0 6 48 99 88 106 53 0 400 

2001 0 8 103 103 39 17 0 0 270 

2002 0 5 126 217 182 127 10 0 667 

2003 0 39 161 256 208 150 56 12 882 

2004 0 275 674 551 253 110 30 0 1893 

2005 0 98 493 396 128 108 50 0 1273 

2006 

N
º 

de
 R

eg
is

to
s 

0 159 309 374 293 61 20 1 1217 
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Figura 4.6 – Distribuição, por classes, do período de pico em 1998. 

 

 

Figura 4.7 – Distribuição, por classes, do período de pico em 1999. 

 

 

Figura 4.8 – Distribuição, por classes, do período de pico em 2000. 
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Figura 4.9 – Distribuição, por classes, do período de pico em 2001. 

 

 

Figura 4.10 – Distribuição, por classes, do período de pico em 2002. 

 

 

Figura 4.11 – Distribuição, por classes, do período de pico em 2003. 
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Figura 4.12 – Distribuição, por classes, do período de pico em 2004. 

 

 

Figura 4.13 – Distribuição, por classes, do período de pico em 2005. 

 

 

Figura 4.14 – Distribuição, por classes, do período de pico em 2006. 

 

 

O Quadro 4.3 resume os principais aspectos detectados nesta análise. 
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Quadro 4.3 – Distribuição, por classes, do período de pico entre 1996 e 2001. 

Anos Características 

1996 • A classe dominante corresponde ao intervalo de 9s a 11s; 

• Não foram registados períodos inferiores a 5s nem superiores a 17s; 

• A média é de 10,6s. 

1997 • O maior número de registos encontra-se na classe de 11s a 13s, com quase 405 dos registos 
totais; 

• Não foram registados períodos inferiores a 5s nem superiores a 17s; 

• A média é de 11,0s. 

1998 • Verifica-se que 80%, num total de 682 registos, pertencem a períodos registados entre os 9s e os 
15s; 

• Foram obtidos dois registos com períodos superiores a 17s; 

• A média é de 12,1s. 

1999 • Aproximadamente 65% dos registos situam-se entre os 9s e os 13s; 

• Não existem registos de ondas com períodos superiores a 17s; 

• A média é de 11,2s, num total de 912 registos. 

2000 • A classe com maior número de registos, contrariando todos os anos anteriores, pertence à classe 
13s a 15s; 

• Cerca de 15% dos períodos analisados compreendem a períodos entre 15s a 17s; 

• A média é de 12,0s. 

2001 • As classes que englobam períodos de 7s a 11s contêm 70% dos registos totais obtidos em 2001; 

• Não foi registado nenhum período superior a 15s; 

• A média é de 9,6s. 

2002 • Períodos entre 9s e 13s correspondem a 2/3 dos resultados obtidos; 

• Não existem registos de períodos superiores a 17s nem inferiores a 5s; 

• A média dos registos situa-se nos 11,2s. 

2003 • 45% dos registos obtidos correspondem a períodos de pico entre os 9s e os 13s; 

• Foram observados 12 registos superiores a 17s, que correspondem a cerca de 1,5% da totalidade 
de registos neste ano; 

• A média é de 11,1s. 

2004 • Foi o ano com maior número de registos efectuados; 

• Não foram registados períodos inferiores a 5s nem superiores a 17s; 

• A média é de 10,5s. 

2005 • Cerca de 2/3 dos registos obtidos correspondem a períodos entre os 7s e os 11s; 

• Não foram registados períodos inferiores a 5s nem superiores a 17s; 

• A média dos registos obtidos é de 10,9s. 

2006 • Cerca de 2/3 dos registos obtidos correspondem a períodos entre os 7s e os 11s; 

• Não foram registados períodos inferiores a 5s; 

• A média dos registos obtidos é de 10,7s. 
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4.2.2. MÉDIA ANUAL DO PERÍODO DE PICO 

Uma das maneiras mais rápidas de se tentar prever ou verificar a tendência evolutiva de uma 
característica estudada ao longo de um período de tempo, é calcular a média obtida anualmente e 
observar se ao longo do período de registo é possível identificar uma tendência de resultados que nos 
permita chegar a alguma conclusão, Quadro 4.4 e Figura 4.15. 

 

Quadro 4.4 – Média anual dos períodos de pico registados. 

Ano Média  Ano Média 

1993 11,8  2000 12,0 

1994 12,2  2001 9,6 

1995 12,2  2002 11,2 

1996 10,6  2003 11,1 

1997 11,0  2004 10,5 

1998 12,1  2005 10,9 

1999 11,2  2006 10,7 

 

Observando a Figura 4.15, pode-se verificar que existe uma relativa estabilidade nas médias anuais 
dos registos obtidos. Verifica-se também que apesar de se notar um ligeiro decréscimo ao longo dos 
anos, existem períodos de tempo em que há uma oscilação entre cada ano e por essa razão é difícil 
interpretar uma possível tendência nos resultados exibidos. Assim, justifica-se o recurso ao método 
das médias móveis nesta análise para que, utilizando um método diferente, se tente chegar a um 
resultado que permita obter uma conclusão mais clara a partir da Figura 4.15. 

 

 

Figura 4.15 – Média anual dos períodos de pico. 

 

A Figura 4.16 apresenta as médias anuais dos períodos de pico registados neste estudo e as duas linhas 
de aproximação dos resultados de acordo com o método das médias móveis. 
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A linha representada a cor de tijolo, que corresponde a uma linha de aproximação por médias móveis 
de ordem 3, permite-nos chegar a resultados ligeiramente diferentes dos registados no Quadro 4.4, 
pois já é mais perceptível que existe um decréscimo suave nas médias dos períodos analisados ao 
longo dos anos. Na figura foi também criada uma linha de tendência por médias móveis de ordem 5. 
Através dessa linha de tendência o resultado deixa de ter qualquer dúvida e pode-se dizer que, 
efectivamente, tem existido uma diminuição ligeira, das médias dos períodos de pico registados na 
bóia ao largo do porto de Leixões. 

Será também interessante verificar que resultados serão obtidos se, em vez de se efectuar a análise 
anualmente, se agruparem os registos obtidos de dois em dois anos. A Figura 4.17 permite verificar 
essa análise dos registos bi-anuais das médias anuais dos períodos de pico. 

 

 

Figura 4.16 – Média anual dos períodos de pico e médias móveis associadas. 

 

De acordo com a Figura 4.17 pode-se verificar que ao agruparmos os registos bi-anualmente, 
chegamos a resultados semelhantes aos obtidos anualmente. É também possível verificar, nessa figura, 
que a linha de tendência criada por aproximação dos resultados sofre uma quebra ao longo do tempo e 
como consequência resulta numa diminuição do valor médio dos períodos de pico. 

 

 

Figura 4.17 – Média bi-anual dos períodos de pico. 
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4.2.3. FREQUÊNCIA MÉDIA MENSAL DOS PERÍODOS DE PICO ANUAIS 

Nesta análise pretende-se observar se é possível encontrar semelhanças entre os diferentes anos em 
que se efectuaram registos. A partir dos registos anuais obtidos, serão calculadas as médias mensais 
em cada ano.  

O objectivo será tentar perceber se existe alguma analogia na variação dessas médias mensais ao longo 
do ano. Neste estudo apenas se terá em conta os anos em que existe um número significativo de dados. 

De acordo com a Figura 4.18 verifica-se que, apesar de não existirem registos em todos os meses do 
ano, existe uma variação da média mensal que diminui nos primeiros meses do ano e que na parte final 
do mesmo se verifica um aumento desse mesmo valor. 

 

 

Figura 4.18 – Frequência média mensal do período de pico, em 1994. 

 

As Figuras 4.19 a 4.23 mostram a variação desta característica em cada ano. 

 

 

Figura 4.19 – Frequência média mensal do período de pico, em 1997. 
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Figura 4.20 – Frequência média mensal do período de pico em 1999. 

 

 

Figura 4.21 – Frequência média mensal do período de pico, em 2002. 

 

 

Figura 4.22 – Frequência média mensal do período de pico, em 2003. 
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Figura 4.23 – Frequência média mensal do período de pico, em 2006. 

 

Da observação das figuras anteriores é possível afirmar que existe uma tendência, em todos os anos 
analisados, para o registo de períodos de pico mais elevados nos meses de Outono e Inverno que nos 
meses de Primavera e Verão. Assim, em praticamente todos os anos se observa um decréscimo médio 
do período de pico até Agosto e que, posteriormente, começam a ser registados, novamente, valores 
que vão aumentando gradualmente até ao final do ano. 

 

4.3. CONDIÇÕES MÉDIAS SAZONAIS  

4.3.1. ANÁLISE MENSAL DA FREQUÊNCIA DO PERÍODO DE PICO 

Depois de analisada a evolução ao longo de cada ano, procurar-se-á agora verificar se existe alguma 
tendência mensal na evolução temporal dos registos, Quadro 4.5 e Figuras 4.24 a 4.35. 

Quadro 4.5 – Média mensal dos períodos de pico. 

Ano 

Mês 19
93

 

19
94

 

19
95

 

19
96

 

19
97

 

19
98

 

19
99

 

20
00

 

20
01

 

20
02

 

20
03

 

20
04

 

20
05

 

20
06

 
Jan.  13,7 11,9  7  12,8 13,2  11,9 11   10,4 

Fev.  12,1     14,2 13,1  11,5 11,7    

Mar.  10,9  10 13 8,2 10,8   10,6 11,7   11,1 

Abr.    11,6 9 10,8 10 10,1  9,7 8,9 11,5 11,4 9,2 

Mai.    8,15 9,3 7,2 9,8 8,1  9,2 8,1 9,3 8,4 7,3 

Jun.      6,5   7,8 8,1 8,2 7,8 7,5 7,2 

Jul.     9,7 9   7,6 7 6,9 8,3 7 8,4 

Ago.     10,7 7,4 10,3  8 7,1 7,2 7,8 7,6 8 

Set.  8,4  8,6 8,8 11 10,1  8,4 8,9 8,4 8,4 9,6 8,1 

Out. 11,4  11,4 10,6 11,7 10,1 12,1  9,8  9,4 10,7 11,9 11,4 

Nov. 12,4 10  11,4  12,9 10,2   11,2 11,3 11,2 12 12 

Dez. 12,2 12,6  10,1  12,8 11,1  8,9 10,4 9,4 13,2 12,2 12,3 
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Figura 4.24 – Variação dos períodos de pico médios, em Janeiro. 

 

 

Figura 4.25 – Variação dos períodos de pico médios, em Fevereiro. 

 

 

Figura 4.26 – Variação dos períodos de pico médios, em Março. 
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Figura 4.27 – Variação dos períodos de pico médios, em Abril. 

 

 

Figura 4.28 – Variação dos períodos de pico médios, em Maio. 

 

 

Figura 4.29 – Variação dos períodos de pico médios, em Junho. 
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Figura 4.30 – Variação dos períodos de pico médios, em Julho. 

 

 

Figura 4.31 – Variação dos períodos de pico médios, em Agosto. 

 

 

Figura 4.32 – Variação dos períodos de pico médios, em Setembro. 
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Figura 4.33 – Variação dos períodos de pico médios, em Outubro. 

 

 

Figura 4.34 – Variação dos períodos de pico médios, em Novembro. 

 

 

Figura 4.35 – Variação dos períodos de pico médios, em Dezembro. 

 

Com base na informação apresentada nas figuras anteriores é possível retirar algumas conclusões. A 
evolução das médias mensais ao longo do tempo tem sofrido, como já se havia verificado em análise 
anterior, um decréscimo suave. Analisando as tendências lineares aproximadas verifica-se que a 
diminuição que acontece em quase todos os meses do ano é praticamente irrelevante já que, 
exceptuando os meses de Julho e Agosto, em que se observam variações de 3s, a maior diferença 
apresentada é de cerca de 1s. 



Evolução Temporal das Características da Agitação Marítima na Costa Oeste Portuguesa 
 

69 

 

 

 

 

5 
DIRECÇÃO MÉDIA 

 

 

5.1. INTRODUÇÃO 

Neste ponto será analisada a característica da direcção média. Assim, serão analisadas as direcções 
mais frequentes com que as ondas incidem na costa Oeste. Para efectuar este estudo é necessário 
agrupar as direcções de ondas registadas por classes. Assim, será lógico agrupar os dados registados 
através dos diferentes pontos colaterais da rosa-dos-ventos, Figura 5.1, que mostra as oito classes em 
que foram divididos os registos. 

 

 

Figura 5.1 – Sectores considerados na análise da direcção média. 

 

5.2. NÚMERO DE REGISTOS OBSERVADOS  

O Quadro 5.1 e a Figura 5.2 apresentam o número total de registos em cada uma das classes 
consideradas. 

 

Quadro 5.1 – Número de registos considerados em cada sector. 

Direcção N NE E SE S SO O NO 

Nº de Registos 116 2 7 3 27 454 4121 11508 

% Registos 0,7 0,0 0,0 0,0 0,2 2,8 25,4 70,9 
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Figura 5.2 – Número de registos considerados em cada sector. 

 

Da análise da Figura 5.2 verifica-se que 95% das ondas que chegam à costa Oeste portuguesa provêm 
de apenas duas direcções: Oeste e Noroeste. 

 

5.3. FREQUÊNCIA ANUAL DAS DIRECÇÕES MÉDIAS 

Depois de analisados os registos totais da direcção média das ondas, serão agora analisados esses 
mesmos registos, mas filtrando os resultados anualmente, Quadros 5.2a e 5.2b. 

Analisando esses quadros verifica-se que as direcções Oeste e Noroeste são aquelas em que as 
frequências de registo de ondas são claramente superiores às restantes orientações. De notar que, se 
observarmos as orientações de Nordeste, Este, Sudeste e Sul, percebe-se que raramente se observam 
ondas com essas direcções, mas que mesmo assim foram incluídas nesta análise. 

A Figura 5.3 mostra essa variação para 1993. Através da figura é de fácil percepção que a direcção 
dominante é a de Noroeste que contém cerca de 85% dos registos observados. 

 

Quadro 5.2a – Número de registos da direcção média, por ano, de 1993 a 1999. 

Direcção/Ano 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Norte 1 2      

Nordeste        

Este        

Sudeste        

Sul 3    4 2  

Sudoeste 4 7  28 29 17 23 

Oeste 14 138 7 147 227 116 213 

Noroeste 130 300 46 220 334 547 676 
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Quadro 5.2b – Número de registos da direcção média, por ano, de 2000 a 2006. 

Direcção/Ano 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Norte 1 21 19 18 20 8 26 

Nordeste    2  0  

Este  4  2  1  

Sudeste  1  2    

Sul 1  3 6 2  6 

Sudoeste 7 26 62 83 51 31 86 

Oeste 59 313 737 836 313 382 619 

Noroeste 332 1078 1632 2074 1492 853 1794 

 

 

Figura 5.3 – Frequência dos registos das direcções médias (%), em 1993. 

 

As figuras correspondentes aos anos posteriores a 1993 não serão apresentadas neste estudo pois, 
como é perceptível de verificar nos Quadros 5.2a e 5.2b, não iriam acrescentar informação diferente da 
apresentada, dado que os registos obtidos ao longo do tempo não sofreram alterações e a grande 
percentagem das ondas que chegam à costa onde se situa a bóia direccional provém da mesma 
direcção. 
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6 
DISTRIBUIÇÕES CONJUNTAS 

 

 

6.1 INTRODUÇÃO 

Nesta fase do trabalho e, depois de analisadas isoladamente cada característica da agitação marítima, é 
importante tentar perceber se existe alguma relação entre os valores registados das características em 
estudo. 

O estudo que se segue pretende analisar a relação entre a altura de onda significativa e o período de 
pico, quando se fixa uma determinada direcção. As direcções médias de onda a fixar serão apenas as 
mais representativas do registo obtido. Assim, serão analisadas duas distribuições conjuntas da altura 
de onda significativa e do período de pico, uma para a direcção Oeste e outra para Sudoeste. 

De realçar que as percentagens apresentadas foram normalizadas para que a análise gráfica seja de 
mais fácil compreensão. 

 

6.2 DISTRIBUIÇÃO CONJUNTA DA ALTURA DE ONDA SIGNIFICATIVA  
       E DO PERÍODO DE PICO NAS DIRECÇÕES DE OESTE E NOROESTE 

O Quadro 6.1 apresenta a distribuição conjunta da altura de onda significativa e do período de pico 
para as direcções Oeste e Noroeste. 

Quadro 6.1 – Distribuição conjunta da altura de onda significativa e do período de pico, por direcção em %. 

NW (73%) 5-7 7-11 11-15 >15  W (27%) 5-7 7-11 11-15 >15 

<1 3 7 1 0  <1 2 8 2 0 

1-3 7 36 16 1  1-3 2 34 17 1 

3-5 0 4 13 1  3-5 0 8 13 1 

>5 0 0 7 2  >5 0 0 9 2 

 

Da análise do Quadro 6.1 verifica-se que: 

• As distribuições conjuntas da altura de onda significativa e do período de pico nas duas 
direcções estudadas assemelham-se entre si, pois a maior percentagem de registos observados 
encontra-se na classe de períodos entre 7s e 11s e de alturas de onda entre 1 a 3m; 

• As alturas de onda significativas superiores a 5m, nas duas direcções estudadas, apenas 
reflectem 10% dos registos obtidos. 
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• A observação das alturas de onda significativas superiores a 5m só é possível para períodos 
superiores a 11s. Verifica-se também que para períodos superiores a 15s, não existe nenhum 
registo de onda inferior a 1m. 

 

6.3. DISTRIBUIÇÃO DAS ALTURAS DE ONDA SIGNIFICATIVAS MÁXIMAS  
        E DOS PERÍODOS DE PICO, POR DIRECÇÃO MÉDIA 

Nesta análise serão considerados os maiores valores da altura de onda significativa e do período de 
pico registados que serão associados à direcção média correspondente. Nesta distribuição, serão 
apenas consideradas as vinte maiores alturas de onda significativas e os vinte maiores períodos de pico 
em cada ano. Nos Quadros 6.2 e 6.3 é apresentada essa análise, para cada ano de registos. 

 

Quadro 6.2 - Distribuição da direcção associada às 20 maiores alturas de onda significativas por ano. 

D
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19
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00

 

20
01

 

20
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20
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20
04

 

20
05

 

20
06

 

N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

NE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

O 0 0 0 1 15 18 17 1 0 20 0 0 6 0 

NO 20 20 20 19 5 2 3 19 20 0 20 20 14 20 

 

Quadro 6.3 - Distribuição da direcção associada aos 20 maiores períodos de pico por ano. 

D
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N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

NE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

O 0 1 0 3 9 10 0 0 13 10 15 3 6 4 

NO 20 19 20 17 11 10 20 20 7 10 5 17 14 16 
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Da análise dos quadros anteriores pode-se concluir que: 

• No Quadro 6.2 verifica-se que 72% dos registos estão associados à direcção Noroeste. Apenas 
nos anos de 1997, 1998, 1999 e 2001, a direcção Oeste obteve um maior número de registos que 
a direcção Noroeste. 

• No Quadro 6.3. verifica-se que 73% dos registos estão associados à direcção Noroeste. Somente 
em 2001 e 2003, a direcção Oeste obteve um maior número de registos do que a direcção 
Noroeste. 
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7 
SÍNTESE E CONCLUSÕES 

 

 

O estudo realizado corresponde à análise da evolução temporal das características da agitação 
marítima na costa Oeste Portuguesa no que diz respeito aos dados relativos à bóia ondógrafa existente 
ao largo do porto de Leixões, entre 1993 e 2006. 

Esta análise consiste no tratamento de dados referentes a três características da agitação marítima: a 
altura de onda significativa (Hmo), o período de pico (Tp) e a direcção média. 

A observação e tratamento deste tipo de dados é de fundamental interesse em várias práticas de 
Engenharia Portuária, como por exemplo, estudos de propagação da agitação marítima, projecto e 
concepção de estruturas portuárias e análise de registos de agitação marítima. 

Na investigação realizada ocorreram várias limitações que dificultaram bastante a obtenção de 
resultados. O facto da aquisição de dados depender de equipamentos, neste caso de bóias direccionais, 
de medição e de estas se encontrarem inaptas durante vários períodos de tempo fazem com que os 
dados adquiridos não existam, muitas vezes, de forma contínua. De referir que, um estudo deste tipo, 
seria bastante mais preciso se a base de dados obtida fosse bastante mais alargada, isto é, o facto de se 
trabalhar apenas num período de análise com treze anos de registos faz com que alguns dos resultados 
não permitam uma conclusão clara e precisa. Assim, este estudo, para além de revelar dados que são 
importantes para vários estudos da agitação marítima, permite que, no futuro, se possa partir de uma 
base já construída para se adicionarem registos com períodos de análise mais alargados. 

A caracterização da agitação marítima realizada diferencia três tipos de condições na análise dos 
registos. A condição média global, que visa o estudo dos dados adquiridos integralmente, em que são 
analisados anualmente. A condição média sazonal, condição que analisa a variação dos registos num 
determinado período do ano e as condições de temporal que são bastante importantes no estudo e 
dimensionamento de estruturas marítimas. Esta última condição implica a utilização de filtros nos 
registos obtidos para que a análise incida somente em registos que atingem valores elevados da altura 
de onda significativa. Este tipo de análise varia consoante o local de estudo em que se situa a recolha 
de dados sendo que, no presente caso, se optou por considerar que se encontra na condição de 
temporal sempre que os valores de altura de onda significativa sejam superiores a 6m. 

A análise estatística dos dados adquiridos foi iniciada com a caracterização de alturas de onda 
significativas em condições médias globais. Da interpretação desses dados resultaram várias 
conclusões. 

Na análise da distribuição anual da altura de onda significativa verifica-se que é muito difícil retirar 
conclusões genéricas dos resultados obtidos. Devido à falta de dados em vários períodos de cada ano, 
não é possível obter conclusões que interpretem aquilo que acontece efectivamente. 
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Para alguns registos anuais mais completos é possível verificar que os valores de altura de onda 
significativa mais elevados se situam nos meses correspondentes à época de Outono/Inverno, mas 
mesmo estas simples interpretações gráficas não são de análise precisa. 

Na análise média global da distribuição anual de alturas de onda significativas por classes foi 
efectuada uma classificação dos registos obtidos agrupando-os em várias classes de altura de onda 
significativa. O resultado desta análise permite retirar as seguintes conclusões: os registos de alturas de 
onda significativas superiores a 7m têm uma frequência muito baixa sendo que, na sua totalidade, não 
chegam aos 5% do total de registos adquiridos; a maior frequência de registos ocorre nas classes de 
ondas que se situam entre 2 e 5m; verifica-se que, com a evolução temporal, os registos mais 
frequentes continuam a pertencer ao mesmo tipo de classe, não havendo, por isso, uma variação das 
alturas de onda significativas mais frequentes ao longo do tempo. 

As conclusões referentes à distribuição bi-anual da altura de onda significativa, por classes, 
assemelham-se às realizadas anualmente e obtêm-se as mesmas conclusões que no registo anual. 

Depois de analisados os registos por classes de alturas de onda, efectuou-se uma análise da média 
anual e bi-anual de altura de onda significativa. Atendendo aos resultados obtidos anualmente é de 
salientar três conclusões importantes. A média global de altura de onda significativa é de 3,5m. Em 
nenhum dos anos se registaram médias superiores a 4,5m e que o valor médio anual mais baixo 
atingido foi, em 2001, de 2,1m. 

Quanto à análise evolutiva desta média, pode-se concluir que, ao longo do período de aquisição de 
dados, tem-se vindo a verificar uma quebra significativa na média anual registada dado que, com a 
utilização do método das médias móveis, é possível verificar que existe um decréscimo das médias 
anuais de altura de onda significativa. 

No que respeita à análise bi-anual, as conclusões a retirar são semelhantes aos resultados da análise 
anual, já que o estudo estatístico mostra resultados claros que evidenciam que os valores médios de 
altura de onda significativa bi-anuais sofreram quedas médias de, aproximadamente, 1,5m desde 1993 
até 2006. 

Utilizando a média mensal dos registos obtidos e representando-os graficamente ao longo de cada ano, 
verifica-se que a variação é bastante semelhante entre si. O estudo realizado nestas condições permite 
concluir que a distribuição anual dos registos segue uma forma bastante característica. Constata-se que 
se obtêm valores médios de altura de onda significativa mais elevados nos períodos de Janeiro a 
Março e de Outubro a Dezembro, permitindo assim afirmar que, regra geral, existem alturas de onda 
significativas mais elevadas nos períodos de Outono e Inverno do que na época do ano que 
corresponde às estações de Primavera e Verão. 

Relativamente às condições médias sazonais, a caracterização de altura de onda significativa permite 
retirar também algumas conclusões. 

Com base nos registos obtidos no período de análise considerado, foram efectuadas duas análises 
distintas.Ao considerarmos somente os meses relativos ao período mais quente do ano (entre Maio e 
Setembro) conclui-se que a evolução mensal anual não se alterou significativamente, obtendo-se assim 
resultados relativamente constantes ao longo do período de aquisição de dados. 

No entanto, analisando o período de Outono/Inverno obtém-se outro tipo de conclusões: os meses 
iniciais do ano (Janeiro a Março) revelam que existe uma diminuição média mensal, enquanto o 
período relativo aos meses de Outubro a Dezembro mostram que existe essa mesma diminuição 
apenas numa fase inicial e que, a partir de 2003, essa tendência se inverte e os registos de altura de 
onda significativa aumentam ligeiramente até 2006. 
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A análise da frequência média mensal das alturas de onda significativas é semelhante à anterior, mas o 
tratamento dos dados utilizando a média mensal de cada ano permite retirar conclusões mais precisas 
em alguns pontos. 

No que respeita ao período de Maio a Setembro nota-se que, efectivamente, existe uma estabilidade 
nos resultados médios, exceptuando os registos obtidos no ano de 1997 que, nesses meses, revelam 
valores superiores aos restantes anos em estudo. 

No que à análise das condições de temporal diz respeito, apenas se contabilizaram as alturas de onda 
significativas superiores a 6m. Dos registos obtidos conclui-se que, através do estudo realizado pelo 
método das médias móveis, a evolução temporal desta análise divide-se em dois períodos distintos. 
Um primeiro, que contempla o período entre 1993 e 2000, em que se demonstra que a média anual se 
mantém praticamente constante durante este espaço de tempo e um segundo período, de 2000 a 2006, 
em que existe uma subida dos valores médios das alturas de onda significativas. 

Nesta análise foi também feita uma análise dos máximos anuais exibidos e verifica-se, novamente, a 
mesma evolução temporal, exceptuando os primeiros anos de registo, que na análise anterior pareciam 
manter os seus valores médios, e que aqui revelam aumentos significativos. 

A análise dos períodos de pico é homóloga à realizada para as alturas de onda significativas e daqui 
conclui-se que a classe que obteve maior frequência de período de pico foi a classe que engloba 
períodos de pico entre 9s e 13s. Verificando os dados graficamente constata-se que, ao longo do 
tempo, as classes predominantes se mantêm e que as frequências de período de pico inferiores a 5s e 
superiores a 15s obtêm frequências muito baixas, sendo que a sua média não supera os 3,5% dos 
registos observados. 

Quanto à média anual e bi-anual de período de pico é de salientar vários aspectos importantes. A 
análise das médias anuais de período de pico revela valores muito próximos em todos os anos. Como 
da simples análise estatística da evolução destes valores não se retiram conclusões imediatas, utilizou-
se o método das médias móveis no estudo anual e bi-anual. Aí, é possível verificar que existe uma 
diminuição dos valores médios, quer anuais ou bi-anuais, destes registos. De salientar que essa 
diminuição é muito pequena, dado que se trata de um decréscimo estimado de cerca de 0,5s ao longo 
de todo o período de análise. 

Quanto à frequência média mensal dos períodos de pico, por ano, e de acordo com o evidenciado na 
análise dos registos, verifica-se, nos anos em que é possível efectuar um estudo com um número de 
registos suficientes, que as frequências anuais tendem a aparecer com valores superiores nos períodos 
que compreendem os meses de Janeiro a Março e de Outubro a Dezembro, sendo que nos meses 
intermédios do ano os valores de período de pico apresentam médias mais baixas. 

No que respeita às condições médias sazonais desta característica regista-se que, da análise efectuada, 
a evolução temporal efectuada demonstra que existe uma estabilidade muito elevada dos registos 
obtidos. A análise mensal revela que, exceptuando os meses correspondentes a Julho e Agosto em que 
existe um decréscimo de quase 3s, nos restantes meses a diferença estimada, quando aplicada uma 
correlação linear aos dados obtidos, é de 1s nos casos mais extremos, havendo situações em que não 
existe diferença relevante na evolução mensal do período de pico. 

A observação dos registos que contêm informação sobre a direcção média das ondas que chegam à 
costa Oeste portuguesa, mais precisamente, ao largo do porto de Leixões, mostra que existem duas 
direcções predominantes em relação às restantes, verificando-se que as direcções de Oeste e Noroeste 
representam cerca de 96% da totalidade dos dados adquiridos. 
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Da análise destas duas direcções é de salientar o facto de, em percentagem relativa, a direcção de 
Noroeste representa 73% dos registos ocorridos. O estudo realizado aos valores máximos de altura de 
onda significativa e períodos de pico para cada uma das direcções revelam também que esses valores 
extremos não alteram a proporcionalidade existente dos restantes registos, por direcção. 

A análise conjunta das características da agitação marítima torna-se bastante relevante para este 
estudo. Assim, a distribuição conjunta de altura de onda significativa e período de pico, por direcção, 
mostra que o factor direcção não é relevante, pois para as duas direcções fixadas, não existem 
alterações nas percentagens das frequências conjuntas de altura de onda significativa e períodos de 
pico. 

Aquilo que é mais importante referir é que existe uma relação mais ou menos linear entre altura de 
onda significativa e períodos de pico, isto é, verifica-se que com o aumento dos valores de altura de 
onda significativa existe um aumento de período de pico. Logo, desta relação constata-se que, para 
valores das alturas de onda significativas elevadas não existem valores de período de pico baixos e 
vice-versa. 

Em relação às condições de temporal efectuou-se um estudo utilizando o método de Weibull. O estudo 
englobou duas partes distintas. Numa primeira fase analisaram-se apenas as alturas de onda 
significativas máximas anuais, verificando-se, para esta situação, que a utilização do parâmetro k=2,0 
será a mais correcta, visto que se obtém o melhor coeficiente de correlação linear. Por último, foi 
efectuada uma análise semelhante, mas considerando-se todos os registos com alturas de onda 
significativas superiores a 6m. Com base neste conjunto de dados mais alargado, foi possível obter 
resultados distintos dos anteriores, com uma fiabilidade maior, dado que a regressão linear utilizada 
para os diferentes valores do parâmetro k, apresentaram coeficientes de correlação linear maiores 
verificando-se que, para k=1,3, este coeficiente é bastante próximo da unidade. 
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ANEXO A1 

Distribuição de Weibull para as 
alturas de onda significativas máximas anuais 
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• Alturas de onda significativas máximas anuais consideradas 
 

 Alturas de onda significativas máximas anuais 

 9,2 8,89 8,52 8,1 7,39 7,38 6,98 6,9 6,89 6,61 6,36 5,56 4,71 4,22 

A
no

 

20
03

 

19
98

 

20
06

 

19
94

 

20
02

 

19
99

 

19
97

 

19
93

 

19
96

 

20
04

 

20
00

 

19
95

 

20
01

 

20
05

 

 
 
• Cálculos: 

 

Quadro A1.1 – Cálculo de Ym, para diferentes valores de k. 

        Ym=(-ln(-1-f(Hmo<Hmom)))1/k         
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Y
m

, i
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k=
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14 1 14 0,949 0,051 2,975 4,279 3,908 2,975 2,313 1,725 

  2  0,879 0,121 2,111 2,707 2,544 2,111 1,776 1,453 

  3  0,809 0,191 1,654 1,956 1,876 1,654 1,473 1,286 

  4  0,739 0,261 1,342 1,480 1,444 1,342 1,254 1,158 

  5  0,668 0,332 1,104 1,141 1,132 1,104 1,079 1,051 

  6  0,598 0,402 0,912 0,885 0,892 0,912 0,932 0,955 

  7  0,528 0,472 0,751 0,683 0,699 0,751 0,803 0,867 

  8  0,458 0,542 0,613 0,520 0,542 0,613 0,686 0,783 

  9  0,388 0,612 0,491 0,387 0,411 0,491 0,579 0,701 

  10  0,318 0,682 0,383 0,278 0,301 0,383 0,478 0,619 

  11  0,248 0,752 0,285 0,187 0,208 0,285 0,380 0,534 

  12  0,178 0,822 0,196 0,114 0,130 0,196 0,285 0,442 

  13  0,108 0,892 0,114 0,055 0,066 0,114 0,188 0,337 

  14   0,037 0,963 0,038 0,013 0,017 0,038 0,081 0,195 
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• Determinação dos parâmetros A e B, para k=0,75, 0,8, 1,0, 1,3 e 2,0. 
 

 

Figura A1.1 – Parâmetros A e B para k=0,75. 

 

 

Figura A1.2 – Parâmetros A e B para k=0,8. 

 

 

Figura A1.3 – Parâmetros A e B para k=1.0 
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Figura A1.4 – Parâmetros A e B para k=1,3. 

 

 

Figura A1.5 – Parâmetros A e B para k=2.0. 
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Quadro A1.2 – Cálculo de Hmor e do nível de confiança, para diferentes períodos de retorno. 
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0,75 14 30 1 5,1149 11,09 2,3789 1,4091 3,3523 

Hmor 

MAX 15,38 16,62 19,73 

1,01  45 1 5,9437 11,92 2,7211 1,4091 3,8345 

Hmor 

MAX 16,83 18,25 21,82 

5,919  60 1 6,5500 12,53 2,9714 1,4091 4,1872 

Hmor 

MAX 17,89 19,44 23,34 

0,8  30 1 4,6189 11,03 2,1741 1,4091 3,0637 

Hmor 

MAX 14,95 16,08 18,93 

1,122  45 1 5,3171 11,81 2,4624 1,4091 3,47 

Hmor 

MAX 16,25 17,53 20,76 

5,843  60 1 5,8241 12,38 2,6717 1,4091 3,7649 

Hmor 

MAX 17,20 18,59 22,09 

1  30 1 3,4011 11,06 1,6714 1,4091 2,3553 

Hmor 

MAX 14,08 14,95 17,14 

1,547  45 1 3,8066 11,69 1,8388 1,4091 2,5912 

Hmor 

MAX 15,01 15,97 18,38 

5,803  60 1 4,0943 12,14 1,9576 1,4091 2,7586 

Hmor 

MAX 15,67 16,69 19,25 

1,3  30 1 2,5641 10,55 1,3258 1,4091 1,8684 

Hmor 

MAX 12,94 13,63 15,37 

2,117  45 1 2,7962 11,04 1,4216 1,4091 2,0034 

Hmor 

MAX 13,60 14,34 16,21 

5,118  60 1 2,9574 11,38 1,4882 1,4091 2,0971 

Hmor 

MAX 14,06 14,84 16,79 

2  30 1 1,8442 10,15 1,0286 1,4091 1,4495 

Hmor 

MAX 12,00 12,54 13,89 

3,233  45 1 1,9510 10,49 1,0727 1,4091 1,5117 

Hmor 

MAX 12,43 12,99 14,39 

4,183  60 1 2,0234 10,72 1,1026 1,4091 1,5538 

Hmor 

MAX 12,71 13,29 14,73 
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ANEXO A2 

Análise de Weibull para as 
alturas de onda significativas superiores a 6m 
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Quadro A2.1 – Cálculo de Hmor e do nível de confiança, para diferentes períodos de retorno. 
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0,75 459 30 32,786 13,1137 11,4922 0,8344 1,1382 0,9498 

Hmor 

MAX 12,71 13,06 13,94 

0,398   45 32,786 14,1524 11,9056 0,8968 1,1382 1,0208 

Hmor 

MAX 13,21 13,59 14,54 

6,273   60 32,786 14,9012 12,2037 0,9418 1,1382 1,0720 

Hmor 

MAX 13,58 13,97 14,97 

0,8   30 32,786 11,1652 11,2806 0,7174 1,1382 0,8166 

Hmor 

MAX 12,33 12,63 13,39 

0,452   45 32,786 11,9923 11,6545 0,7671 1,1382 0,8731 

Hmor 

MAX 12,77 13,10 13,91 

6,234   60 32,786 12,5862 11,9229 0,8027 1,1382 0,9137 

Hmor 

MAX 13,09 13,43 14,28 

1   30 32,786 6,8911 10,6037 0,4606 1,1382 0,5243 

Hmor 

MAX 11,27 11,47 11,96 

0,655   45 32,786 7,2966 10,8693 0,4850 1,1382 0,5520 

Hmor 

MAX 11,58 11,78 12,29 

6,09   60 32,786 7,5843 11,0577 0,5023 1,1382 0,5717 

Hmor 

MAX 11,79 12,00 12,53 

1,3   30 32,786 4,4140 9,9403 0,3118 1,1382 0,3549 

Hmor 

MAX 10,39 10,53 10,86 

0,916   45 32,786 4,6125 10,1220 0,3237 1,1382 0,3685 

Hmor 

MAX 10,59 10,73 11,07 

5,897   60 32,786 4,7518 10,2496 0,3321 1,1382 0,3780 

Hmor 

MAX 10,73 10,87 11,23 

2   30 32,786 2,6251 9,1637 0,2043 1,1382 0,2326 

Hmor 

MAX 9,46 9,55 9,76 

1,393   45 32,786 2,7012 9,2698 0,2089 1,1382 0,2378 

Hmor 

MAX 9,57 9,66 9,88 

5,507   60 32,786 2,7539 9,3432 0,2121 1,1382 0,2414 

Hmor 

MAX 9,65 9,74 9,97 
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• Determinação dos parâmetros A e B, para k=0,75, 0,8, 1,0, 1,3 e 2,0 

 

 

Figura A2.1 – Parâmetros A e B para k=0,75. 

 

Figura A2.2 – Parâmetros A e B para k=0,80. 

 

 

Figura A2.3 – Parâmetros A e B para k=1,0. 
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Figura A2.4 – Parâmetros A e B para k=1,3. 

 

 

 

Figura A2.5 – Parâmetros A e B para k=2,0. 
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1 
INTRODUÇÃO 

 

 

A importância da caracterização das condições da agitação marítima tem aumentado nas últimas 
décadas, em estudos de engenharia costeira e portuária, devido ao acréscimo de segurança que é 
necessário garantir para evitar alguns dos acidentes ocorridos, bem como devido à necessidade de 
dimensionar estruturas cada vez mais expostas. O planeamento das várias actividades que se 
desenvolvem junto à costa estão muitas vezes associadas a um conhecimento das condições da 
agitação marítima. Dos diferentes sectores que beneficiam deste conhecimento, destacam-se os 
relacionados com a segurança no mar, o sector das pescas, obras portuárias, turismo, investigação, etc. 

O conhecimento dos dados sobre a agitação marítima num dado local e a sua variação no tempo, 
revela-se por isso de enorme importância para a realização de vários estudos, como por exemplo: 

• Estudos sobre as características da agitação marítima; 

• Estudos de propagação da agitação marítima desde o largo até à costa; 

• Estudos de dinâmica sedimentar e evolução morfológica de zonas costeiras; 

• Projecto e concepção de estruturas marítimas costeiras; 

• Projecto e concepção de navios; 

• Estudo das condições de operação de navios ou desembarque na costa; 

• Estudos de impacto ambiental; 

• Estudos de aproveitamento da energia das ondas. 

Nesse sentido pretende-se com este trabalho estudar a “Evolução Temporal das Características da 
Agitação Marítima na Costa Oeste Portuguesa”, de forma a verificar como tem evoluído nos últimos 
anos o seu padrão global. A análise temporal realizada incidirá no tratamento de dados adquiridos ao 
largo do Porto de Leixões, localizado na zona Norte de Portugal de 1993 a 2006. Os registos de dados 
adquiridos foram obtidos através de uma bóia ondógrafo direccional que está posicionada neste ponto 
geográfico da costa Oeste Portuguesa. 

Assim, pretende-se, a partir de uma base de registos obtidos, através de equipamentos adequados, 
obter informação complementar que permita analisar a evolução das características da Agitação 
Marítima na costa Portuguesa ao largo de Leixões. Para esse efeito a informação recolhida será 
analisada estatisticamente procurando retirar algumas conclusões sobre a evolução temporal do clima 
de agitação marítima. 
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Este trabalho está dividido em quatro partes distintas. Numa primeira parte serão descritos, de forma 
sucinta, alguns elementos relativos a outros estudos e metodologias utilizadas em abordagens 
similares. 

Depois, serão apresentados possíveis métodos de análise válidos para o estudo dos registos de 
Agitação Marítima que, numa fase posterior, serão aplicados os dados obtidos. No final será 
apresentada uma interpretação dos resultados sobre a evolução temporal das características da agitação 
marítima para a costa Oeste Portuguesa, ao largo de Leixões. 
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2 
AVALIAÇÃO TEMPORAL DE 

CARACTERÍSTICAS DA AGITAÇÃO MARÍTIMA 
 

 

2.1. INTRODUÇÃO 

As principais solicitações que as embarcações ou as estruturas costeiras sofrem, são essencialmente 
devidas à acção das ondas. As ondas são geradas pela actuação persistente dos ventos sobre a 
superfície líquida do ar na zona de geração. 

Como o mar possui ondas de diferentes alturas e comprimentos de onda que, conduzidos pelo vento se 
alongam e abaixam, e dado que apresenta descontinuidades ao longo do comprimento da crista das 
ondas e direcções de propagação bastante variadas, a agitação marítima deve ser tratada como um 
processo aleatório. 

Esta variabilidade evidencia, em situações extremas, uma situação de mar “caótico”, com um padrão 
característico que se designa por clima de agitação (Veloso Gomes, 1996). 

As características do clima de agitação marítima, como já foi referido, são de importância relevante no 
âmbito dos trabalhos marítimos que se pretendam realizar, isto e, são indispensáveis para o 
conhecimento das características da agitação marítima no local em estudo. 

Este conhecimento permite utilizar dados fiáveis em projectos como: 

• Dimensionamento de estruturas marítimas (quebramares, terminais, etc.); 

• Estruturas offshore de exploração petrolífera; 

• Protecção costeira; 

• Navegação (costeira, portuária e de alto mar); 

• Etc. 

 

2.2. ANÁLISE DO REGIME DE AGITAÇÃO MARÍTIMA 

O regime de agitação pode ser analisado através das suas características: altura, período e direcção. 

Os dados são, em geral, adquiridos por bóias ondógrafo direccionais. Este tipo de equipamentos, que 
permite a aquisição de dados relativos às características da agitação marítima, pode ser de vários tipos, 
ou seja, existem bóias que apenas medem acelerações (horizontais e verticais) enquanto que outras 
conseguem ter esta função e ainda permitem a aquisição de dados relativos a duas direcções 
perpendiculares entre si. 
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Estas bóias, utilizadas pelo Instituto Hidrográfico são fabricadas pela DATAWELL. Cada estação é 
constituída por uma bóia WAVEC, um receptor e um computador como unidade de gravação. 

Associado ao receptor da estação ondógrafo está um computador que controla a gravação e efectua 
cálculos em tempo real. Em condições normais a aquisição é efectuada de 3 em 3 horas por períodos 
de 20 minutos. Em condições de temporal a aquisição é efectuada cada 30 minutos. Os dados são 
adquiridos a uma taxa de 1,28 segundos e agrupados em blocos de 200 segundos, após terem sido 
sujeitos a testes de validação pelo receptor. A gravação só é efectuada quando a qualidade dos dados é 
julgada aceitável. Paralelamente aos dados anteriormente mencionados, utilizados para a análise da 
ondulação, o computador instalado na estação receptora em terra tem um processamento paralelo de 
forma a assegurar o arranque da gravação contínua de dados caso, se verifique a situação de temporal. 
O programa informático lê os dados das bóias e grava-os num ficheiro com o comprimento de 4 dias. 
Nesse ficheiro está registada a média, ao fim de cada 10 minutos, de vários parâmetros, entre os quais: 
“Altura de onda significativa”, “Período de pico e “Direcção da ondulação”. 

Existem diversas razões para a ausência temporária de dados, destacando-se: 

• Inoperacionalidade da bóia; 

• A bóia está recolhida para reparação ou substituição; 

• A bóia sofreu uma agressão natural ou humana, não se encontrando na posição devida ou 
estando impossibilitada de transmitir ou de recolher dados; 

• Dificuldades da comunicação telemétrica com a bóia, ou com a sua componente terrestre, o que 
provoca um atraso na actualização superior ao esperado (3 a 4 horas). 

Estes dados obtidos correspondem a um grande volume de informação recolhido, que pode ser 
armazenado, tratado e utilizado de forma a que o utilizador possa analisá-los, referentes à agitação 
marítima de um certo local, com vista à sua posterior utilização em estudos vários, como o 
dimensionamento de estruturas de protecção costeira ou ainda de análise estatística da agitação 
marítima. 

Assim sendo, em cada estação instalada, é possível obter registos sobre os quais se obtêm informações 
de alturas, períodos e direcções.  

Os registos obtidos em cada estação só são considerados válidos se a informação obtida englobar, 
simultaneamente, alturas, períodos e direcções. Para cada registo válido, como já foi referido, 
estimam-se parâmetros como: alturas de onda significativas, períodos de pico e direcções médias. 

Estas características das ondas, podem-se definir como: 

• Altura de Onda Significativa – Hmo (m): Média do terço mais elevado das alturas de onda que 
foram registadas durante o período de observação, correspondendo, aproximadamente, à 
avaliação visual da altura das ondas; 

• Período de Pico - Tp (s): Período correspondente à banda de frequências com o máximo valor de 
densidade espectral, sendo representativo das ondas mais energéticas presentes no registo; 

• Direcção Média associada ao Período de Pico - θ (º): Direcção média correspondente ao período 
de pico, representando a direcção de propagação das ondas mais energéticas, e sendo 
usualmente medida a partir do Norte, no sentido dos ponteiros do relógio. 

Este tipo de registos tem bastante interesse se puderem ser analisados de forma atractiva, simples e 
rápida. Por isso, existem vários sistemas de informação que permitem que os dados obtidos em cada 
estação sejam analisados através de geração automática de relatórios com estatísticas, histogramas e 
outros tipos de gráficos úteis e de fácil interpretação. 
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Na caracterização do clima de agitação marítimo diferenciam-se três tipos de condições: 

• Condição Média Global; 

• Condição Média Sazonal; 

• Condição de Temporal. 

Nas condições médias globais e sazonais, os registos são obtidos com intervalos de tempo (por 
exemplo: podem-se considerar registos de 3 em 3 horas), enquanto, em condições de temporal, os 
registos considerados são contínuos. 

Relativamente às Condições Médias Globais, utilizam-se gráficos de distribuição de frequências 
relativas para cada um dos parâmetros indicados anteriormente, bem como quadros que resumem 
distribuições conjuntas de alturas, períodos e direcções. 

No que diz respeito às Condições Médias Sazonais, devem ser analisadas as variações médias mensais 
de todos os parâmetros. 

As Condições de Temporal são as que têm maior importância no dimensionamento de estruturas e 
outros tipos de instalações costeiras. 

A altura de onda significativa é o parâmetro estatístico mais usual na caracterização da agitação 
marítima, no que diz respeito às alturas. Difere da altura média, pois esta, como o nome indica, é a 
média de todas as alturas de onda presentes no registo. A altura significativa de uma onda é um factor 
de distinção entre condição média e condição de temporal da Agitação Marítima.   

 

2.3. ANÁLISES ESTATÍSTICAS  

2.3.1. INTRODUÇÃO 

O Instituto Hidrográfico (IH) iniciou, em 1979, com o apoio de várias instituições nacionais, um 
programa de medição de dados de agitação marítima, o programa ONDMAR, com o objectivo de 
contribuir para o conhecimento do clima de agitação marítima na costa portuguesa. Em 1987 deu 
início ao projecto PO-WAVES, o qual veio permitir aumentar a rede inicial de estações ondógrafo e 
sistematizar a aquisição e o processamento dos dados (Costa,1997). 

Das várias estações que foram sendo instaladas ao longo dos anos, as que se revestem de maior 
importância do ponto de vista climatológico, quer pela sua localização, quer pela quantidade de 
informação disponível, são as estações direccionais de Leixões, Figueira da Foz, Sines e Faro. 

No relatório final do projecto (1994) foi apresentado um resumo da informação obtida a partir do 
processamento de todos os dados colhidos no seu âmbito. Usando toda a informação relativa às 
estações direccionais da Figueira da Foz, Sines e Faro foram caracterizadas as condições médias 
globais, as condições médias sazonais e as condições extremas, na costa Oeste e na costa Sul de 
Portugal.  

As condições de temporal nas duas áreas referidas são ainda tipificadas de acordo com as situações 
meteorológicas dominantes no Atlântico Norte. 

 

2.3.2. AQUISIÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS 

Os dados foram adquiridos por bóias direccionais Datawell do tipo Wavec e Directional Waverider. É 
a partir dos espectros cruzados entre as três séries temporais de que se dispõe em ambos os tipos de 
bóias, que os parâmetros direccionais podem ser estimados. 
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Em situações normais a aquisição foi efectuada de 3 em 3 horas, durante períodos de 20 a 30 minutos. 
Em situações de temporal (altura de onda significativa superior a 5m na costa Oeste e 3m na costa Sul) 
a aquisição foi efectuada de modo quase contínuo, isto é, os períodos de aquisição são apenas 
espaçados de pequenos intervalos necessários ao processamento em tempo real. 

Para cada registo foram então estimados, entre outros, os seguintes parâmetros: 

• altura de onda significativa (HMO); 
• período médio (T02); 
• período de pico (TP) e, 
• direcção média associada ao período de pico (THTP). 

Note-se que a direcção considerada neste estudo é a direcção de onde as ondas vêm, medida de 0º a 
360º a partir do Norte verdadeiro, no sentido dos ponteiros do relógio. 

 

2.3.3. CARACTERIZAÇÃO DO CLIMA DE AGITAÇÃO MARÍTIMA 

Para a caracterização do clima de agitação marítima é utilizada informação relativa aos parâmetros 
HMO, T02, TP e THTP. No que diz respeito à caracterização das condições médias globais e sazonais, 
foram considerados apenas os registos de 3 em 3 horas, enquanto que para as situações de temporal 
foram considerados todos os registos válidos. 

 

2.3.3.1. Condições médias globais 

As condições médias globais são caracterizadas através da informação presente nas figuras das 
distribuições de frequência relativa de cada um dos parâmetros HMO, T02, TP e THTP, bem como 
nos quadros que resumem a distribuição conjunta de HMO-TPTHTP. 

Da análise das distribuições da altura de onda significativa (Hmo), Figura 2.1, salienta-se que: 

• Nas estações da costa Oeste os valores mais frequentes situam-se na classe de 1 a 2m (40% na 
Figueira da Foz e 49% em Sines); valores superiores a 3m são cerca de 22% na Figueira da Foz 
e 10% em Sines; valores inferiores a 1m são mais frequentes em Sines do que na Figueira da 
Foz (23% e 10%). 

• A média é 2.2m na Figueira da Foz e 1.7m em Sines; o desvio padrão é, respectivamente, 1.1m 
e 0.9m. 

 

  

Figura 2.1 – Distribuição de frequência relativa (em %) da altura de onda significativa (Figueira da Foz e Sines). 
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No que respeita ao parâmetro período de pico (Tp), Figura 2.2, verifica-se:  

• Nas estações da costa Oeste, cerca de 60% dos valores situam-se entre 9 e 13s; valores 
superiores a 15s não atingem 10%. 

• A média é 11.4 e 10.8s, e o desvio padrão é 2.5 e 2.7s, respectivamente, na Figueira da Foz e em 
Sines. 

• Na costa Sul, cerca de 78% são inferiores a 11s, com percentagens de ocorrência muito 
semelhantes nas várias classes. A média é 8.2s e o desvio padrão é 3.3s. 

  

Figura 2.2 – Distribuição de frequência relativa (em %) do período de pico (Figueira da Foz e Faro). 

Relativamente às distribuições conjuntas de alturas, períodos e direcções apresentam-se nos Quadros 
2.1 e 2.2, para a estação da Figueira da Foz e Sines, a distribuição conjunta de frequência relativa 
HMO-TP para as classes de direcção mais representativas, as quais totalizam em todos os casos mais 
de 90% das observações. Alerta-se para o facto de as percentagens apresentadas terem sido 
normalizadas, de forma a totalizarem 100% para cada classe de direcção, com vista a facilitar a sua 
análise comparativa. 

Quadro 2.1 – Distribuição conjunta HMO-TP, por direcção, na Figueira da Foz. 

 

Quadro 2.2 – Distribuição conjunta HMO-TP, por direcção, em Sines. 

 

Da análise destes Quadros verifica-se que, relativamente à costa Oeste: 

• As distribuições conjuntas de HMO-TP são semelhantes nas duas estações, com as observações 
mais frequentes a ocorrerem no sector de NW e nas classes de 1 a 3m e de 7 a 15s 
(respectivamente, 46 e 47% do total de observações válidas, na Figueira da Foz e em Sines). O 
mesmo se passa para o sector de W, em que as correspondentes percentagens de ocorrência são 
de 12 e 11%, respectivamente. 
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• Para cada estação, são também semelhantes as distribuições de HMO-TP nas duas classes de 
direcção apresentadas, sugerindo que, pelo menos de forma aproximada, estas distribuições se 
podem considerar independentes da direcção. 

 

2.3.3.2. Condições médias sazonais 

Esta análise contempla um estudo para as três estações. Através da análise dos resultados obtidos 
podem-se retirar algumas conclusões sobre a variação ao longo do ano das médias mensais de alturas 
de onda significativas, T02 e TP, verificando-se que existe uma clara variação sazonal de todos estes 
parâmetros, com valores máximos durante o período de Inverno. Nos meses de Inverno, as médias das 
alturas de onda significativas são superiores a 2m na costa Oeste e a 1m na costa Sul. É de assinalar o 
facto de os meses de Abril e Outubro serem claramente meses de transição, muito embora tenham sido 
incluídos, respectivamente, nos períodos de Verão e de Inverno. É também evidente a maior 
severidade dos estados de mar, ao longo de todo o ano, nas estações da costa Oeste, verificando-se na 
Figueira da Foz os valores mais elevados. As médias mensais das alturas de onda significativas estão 
compreendidas entre 1.1m e 2.8m nas estações da Figueira da Foz e Sines, e entre 0.6m e 1.5m em 
Faro. A figura seguinte permite observar o resultado obtido para uma das estações ondógrafo 
analisadas. 

 

Figura 2.3 – Variação ao longo do ano da média mensal da altura de onda significativa. 

 

2.3.3.3. Condições de temporal 

As condições extremas de agitação marítima revestem-se de grande importância para o projecto e 
dimensionamento de estruturas (em particular de quebramares) e instalações costeiras. A 
caracterização destas condições extremas na costa de Portugal Continental constitui o objectivo de um 
estudo realizado pelo IH, cujos resultados preliminares são apresentados. 

A identificação dos temporais nas séries de agitação marítima, anteriormente descritas, baseou-se na 
altura de onda significativa. Assim na costa Oeste os períodos de temporal correspondem a 
HMO>4.5m, enquanto que na costa Sul este critério é de HMO>3.5m. Neste estudo apenas foram 
retidos os períodos de temporal completamente cobertos com observações válidas. 

A análise foi dividida em três fases distintas. Foi efectuada uma quantificação do número de dias de 
temporal observados, tanto na época de verão como na de Inverno; analisou-se a distribuição conjunta 
de altura de onda significativa por direcção de onda observada; e efectuou-se um estudo sobre as 
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distribuições conjuntas médias de direcção das ondas associadas ao período de pico por duração de 
temporal.  

Exemplificando uma das análises efectuadas, pode-se verificar através da Figura 2.4 que, o padrão 
dominante é o de NW, que retém cerca de 60% dos temporais observados. Nesta direcção verifica-se 
também que cerca de 50% dos registos pertencem a classes de altura de onda significativa que 
compreendem valores entre 5 e 7m. 

 

Figura 2.4 – Distribuição conjunta Hmax-direcção (Figueira da Foz e Sines). 

 

2.3.3.4. Interpretação dos resultados 

É importante referir que o período de cobertura comum às três estações é demasiado pequeno (cerca 
de 6 anos), para que se possa inferir com confiança sobre todos os aspectos direccionais das condições 
de temporal. Esta situação é agravada pela ocorrência de lacunas nos dados, algumas das quais 
provocadas pela necessidade de manutenção das estações, e outras, por avarias ocasionais que muitas 
vezes se verificam nos meses de Inverno, em particular, durante situações de temporal. 

Na costa Oeste de Portugal as condições de temporal que mais se fazem sentir são provenientes de 
NW. Neste caso, toda a costa parece sentir estas condições de alturas de onda significativas máximas 
entre 5 e 7m podendo chegar aos 8m, durante menos de 2 dias, mas que por vezes persistem por mais 
de 5 dias. Em especial na parte Sul da costa Oeste sentem-se também temporais de W. Aqui, estes 
temporais fazem-se sentir com alturas de onda significativas máximas que variam entre 5 e 8m, 
persistindo raramente por mais de 2 dias. 

Em Faro estas mesmas condições atmosféricas parecem provocar temporais de SW com alturas de 
onda significativas máximas entre 3 e 5m, mas que são muitas vezes maiores do que 6m, estas 
condições chegam a persistir por mais de 2 dias. 

2.3.3.5. Considerações finais 

Neste trabalho foi caracterizado o clima de agitação marítima na costa de Portugal Continental. Este 
objectivo foi prosseguido com base na informação adquirida por três estações (Figueira da Foz, Sines 
e Faro), uma vez assumido o facto de outra informação disponível se poder considerar redundante. É 
importante assinalar que a escolha dos locais onde estas estações foram implantadas foi efectuada de 
forma a garantir, com um mínimo de meios, a melhor cobertura geográfica em águas profundas, tendo 
em vista estudos climatológicos. No entanto, o seu início não foi simultâneo: entre a instalação da 
estação de Faro, em 1986, e a da Figueira da Foz, em 1990, decorreram cerca de 4 anos. O período de 
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cobertura comum (cerca de 6 anos) é demasiado pequeno para que se possa inferir com confiança 
sobre todos os aspectos direccionais do clima de agitação marítima, em particular sobre as condições 
extremas.  

Esta situação é ainda agravada, como é habitual, pela ocorrência de lacunas nos dados, algumas das 
quais provocadas pela necessidade de manutenção das estações, e outras, por avarias ocasionais. 
Muitas vezes, essas falhas verificaram-se nos meses de Inverno e, em particular, durante situações de 
temporal. 

Quanto às condições médias globais e sazonais, pôde concluir-se que são semelhantes os resultados 
obtidos para as duas estações da costa Oeste, nomeadamente quanto à distribuição direccional dos 
estados de mar e aos valores médios dos períodos. Tais resultados eram esperados, dado o facto de a 
exposição das estações da Figueira da Foz e de Sines às condições meteorológicas do Atlântico ser 
idêntica, e de a distância entre elas ser relativamente pequena. No entanto, quanto à distribuição das 
alturas de onda significativas, é clara uma maior severidade, durante todo o ano, na estação da Figueira 
da Foz. Este resultado parece justificar que se continue a optar por manter pelo menos duas estações 
ondógrafo na costa Oeste. 

A costa Sul, dado não estar directamente exposta às componentes da agitação predominantes na costa 
Oeste, nomeadamente à ondulação de NW gerada no Atlântico e à vaga associada aos ventos locais 
dos quadrantes de Norte, apresenta condições médias muito menos severas. A distribuição de THTP 
apresenta dois sectores dominantes: SW-W, associado às condições meteorológicas do Atlântico, e 
SE, associado à ocorrência dos ventos de levante. 

No entanto, as estações ondógrafo continuam a revestir-se de interesse para monitorização da agitação 
marítima. Esta monitorização é fundamental para implementação de modelos de previsão, para a 
caracterização das condições extremas e para uma determinação mais rigorosa de ondas de projecto. 

Na costa Oeste foram caracterizados três tipos de temporal: o mais severo e persistente, mas menos 
frequente, sentido em toda a costa e designado por temporal de Oeste (Pires, 1985); o mais frequente, 
um pouco menos severo, proveniente de NW, que parece ser sentido em toda a costa ou apenas na 
parte Norte (situação ainda em estudo); e um outro com idêntica severidade e persistência, mas que 
apenas se sente na parte Sul da costa Oeste, com direcção de W (Pires, 1985). 

Na costa Sul gerados por situações idênticas às que estão na origem dos temporais de W referidos para 
a parte Sul da costa Oeste, observam-se frequentemente temporais de SW com curta duração e 
reduzida severidade (Pires, 1985). 

 

2.4. UTILIZAÇÃO DO MÉTODO DAS MÉDIAS MÓVEIS NUMA ANÁLISE TEMPORAL  

O método das médias móveis é muitas vezes utilizado em estudos de evolução temporais de variáveis 
várias. Assim, Nascimento (sem data), construiu uma base de dados climatológicos fictícios e 
introduziu o método das médias móveis com o objectivo de conseguir interpretar os resultados obtidos 
de forma mais clara.  

Pretendia-se detectar se haveria um aumento progressivo nas temperaturas médias anuais e 
precipitações de Belo Horizonte, Brasil, e estimar o seu valor, o que corresponde a uma análise típica 
de tendência em séries temporais. 

Este tipo de problema é particularmente complexo em séries climatológicas, porque as variáveis 
climatológicas apresentam flutuações significativas ao longo do tempo. Há anos mais secos e anos 
mais chuvosos e, em alguns anos os Invernos são mais rigorosos e noutros, mais brandos. 
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Para exemplificar a questão, Nascimento (sem data), criou uma série de valores de precipitação anual 
para uma localidade hipotética, associando a um valor médio de 1600mm de chuva uma flutuação com 
amplitude de 200mm, gerada por meio de um gerador de números aleatórios.  

Desta forma, o ano mais chuvoso da série não ultrapassaria 1700mm e o mais seco, 1500mm. A série 
possui 100 anos de duração. Embora a amplitude de 200mm seja relativamente baixa, permite 
exemplificar o que se pretende. 

Por meio deste artifício virtual, obteve-se uma série cuja precipitação média de todos os registos 
criados é de 1595mm, com um desvio-padrão de 65mm.  

O valor máximo de precipitação anual gerado foi de 1700mm e o mínimo de 1506mm. 

A série foi gerada a partir da função: 

 

 (2.1)

 

A Figura 2.5 apresenta o resultado dos registos hipotéticos introduzidos. 

Verifica-se que não existem tendências nítidas no gráfico da série temporal e, tendo em vista a 
equação pela qual foi gerado, há a certeza que nenhuma tendência existe nesta série.  

Porém, percebe-se que ocorrem anos mais secos e anos mais chuvosos, sendo um pouco difícil de 
detectar se ocorreram sequências ou ciclos de anos com predominância de uma ou outra destas 
características. 

 

 

Figura 2.5 - Série virtual de precipitações anuais para um local fictício, Nascimento (sem data). 

 

Tal dificuldade é causada, sobretudo, pela presença de flutuações climáticas naturais, na série de 
precipitação, no presente caso, intencional e artificialmente criadas.  

Uma das formas de tentar identificar a eventual presença de ciclos chuvosos ou secos em séries de 
precipitações anuais é utilizar filtros capazes de reduzir a variabilidade mostrada na série.  

Um filtro eficiente e de fácil utilização é a média móvel. A Figura 2.6 mostra o resultado gráfico da 
aplicação da média móvel sobre a série de dados em foco. 
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Figura 2.6 - Série virtual de precipitações anuais para um local fictício – média móvel, Nascimento (sem data). 

 

Pode-se agora perceber que os períodos compreendidos entre os anos 20 e 40 bem como entre os anos 
60 e 80 foram secos. Houve um período chuvoso entre os anos 40 e 60 e outro, a partir dos anos 90. 

A média móvel é calculada por ciclos, tendo sido considerados no caso apresentado, ciclos de 5 anos. 
Os primeiros três valores de média móvel foram calculados pelas equações: 
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(2.2) 

 

O cálculo prossegue até que toda a série seja percorrida. 

No Excel, a média móvel pode ser calculada, adicionando-se, sobre a curva criada no gráfico, uma 
linha de tendência com utilização de médias móveis, com um determinado número de ordem K (no 
exemplo, K=5). 

Quanto mais termos forem incluídos na média móvel, maior o efeito de filtração dos pontos, ou seja, 
mais suave a curva a ser obtida. Outras opções podem ser tentadas, como, por exemplo, média móvel 
de 10 termos, e comparadas com a média móvel apresentada na Figura 2.6 (5 termos). 

Agora, suponha-se que a série exibe uma tendência particular, ou seja, que à aleatoriedade das 
precipitações anuais estivesse associado um comportamento sistemático relacionado com o tempo. 

Diferentes tipos de tendência podem ser imaginados, alguns mais prováveis de serem observados que 
outros. Por exemplo, poderia ocorrer um progressivo decréscimo ou o aumento das precipitações 
anuais; a duração de ciclos chuvosos ou secos poderia mostrar uma tendência de aumento ou 
diminuição; a variância da série poderia estar a aumentar ou a diminuir com o passar do tempo. 

Para ilustrar a questão da tendência e da sua identificação, optou-se por adicionar os dados da série em 
análise um crescimento sistemático e linear das precipitações anuais, função do tempo.  
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Para obter esta tendência, supôs-se que Panual aumentaria a uma taxa de 2 mm por ano, durante 100 
anos. Assim, para gerar a precipitação de um ano a qualquer, com , adoptou-se a seguinte 
equação: 

 

 (2.3) 

 

Vê-se, na Figura 2.7, o gráfico resultante da série de precipitações anuais. 

 

 

Figura 2.7 - Série virtual de precipitações anuais para local fictício à qual foi associada uma tendência artificial, 

Nascimento (sem data). 

 

Agora, a tendência de aumento de Panual parece evidente mesmo numa análise puramente gráfica. A 
utilização da média móvel pode tornar mais clara a possível existência desta tendência, Figura 2.8.  

Deve-se realçar que a tendência introduzida na série é bastante artificial, tanto pelo seu 
comportamento linear quanto pela taxa de crescimento de Panual. 

 

 

Figura 2.8 - Série virtual de precipitações anuais para local fictício à qual foi associada uma tendência artificial – 

média móvel, Nascimento (sem data). 
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Os valores de média móvel podem ser utilizados para se estabelecer uma regressão com a variável 
tempo, Figura 2.9. 

 

 

Figura 2.9 - Série virtual de precipitações anuais para local fictício à qual foi associada uma tendência artificial – 

média móvel e ajuste de uma recta por regressão linear em função do tempo, Nascimento (sem data). 

 

O coeficiente de regressão obtido foi de 0,93 e a equação de regressão resultou em: 

 

 (2.4)  

 

Naturalmente, a análise de regressão poderia também ser feita directamente sobre os dados de Panual, 
Figura 2.10. A equação de regressão resultante apresenta praticamente a mesma taxa de crescimento 
anual (2,2) e a mesma interceptação com o eixo dos yy (1587,3), o que não é uma surpresa. Apenas o 
coeficiente de regressão diminui, em razão da maior variabilidade dos dados (R=0,73). De notar que, 
no caso da média móvel, o mesmo dado de Panual é incluído na geração de vários pontos da série, o que 
está na base do efeito filtrante da média móvel. 

 

 

Figura 2.10 - Série virtual de precipitações anuais para local fictício à qual foi associada uma tendência artificial – 

ajuste de uma recta por regressão linear com o tempo, Nascimento (sem data).
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3 
ANÁLISE DA VARIAÇÃO DA 

ALTURA DE ONDA SIGNIFICATIVA 
 

 

3.1. CONDIÇÕES MÉDIAS GLOBAIS  

3.1.1. VARIAÇÃO DAS ALTURAS DE ONDA SIGNIFICATIVAS 

As condições médias globais caracterizam-se através da informação relativa a gráficos de distribuição 
de frequências, para cada um dos três parâmetros estudados (altura de onda significativa, períodos 
médios e direcções médias). A análise da frequência da altura de onda significativa é feita agrupando 
os registos obtidos por classes, Quadro 3.1. 

Antes de ser efectuada essa análise, convém indicar quais os períodos temporais para os quais esta 
análise foi feita, pois como já foi indicado anteriormente, nem sempre foi possível a obtenção contínua 
dos registos, logo é necessário mostrar quais os períodos analisados em cada ano, para assim 
conseguirmos obter conclusões válidas, de acordo com os dados disponíveis. 

 

Quadro 3.1 – Número total de registos obtidos. 

Mês 

19
93

 

19
94

 

19
95

 

19
96

 

19
97

 

19
98

 

19
99

 

20
00

 

20
01

 

20
02

 

20
03

 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

Jan. 0 44 50 0 7 0 101 112 0 280 147 0 0 157 

Fev. 0 223 0 0 184 0 36 135 0 186 81 0 0 0 

Mar. 0 24 0 40 31 8 192 0 0 24 125 0 0 232 

Abr. 0 0 0 26 0 200 113 153 0 31 77 197 230 96 

Mai. 0 0 0 6 8 7 56 0 0 77 32 111 183 0 

Jun. 0 0 0 0 15 8 0 0 0 32 8 216 214 37 

Jul. 0 0 0 0 0 8 16 0 37 0 0 217 69 0 

Ago. 0 0 0 0 8 7 0 0 0 8 0 165 12 114 

Set. 0 16 0 8 30 47 93 0 72 0 79 235 236 87 

Out. 69 0 3 100 50 16 139 0 105 0 102 240 225 24 

Nov. 20 16 0 122 262 56 33 0 0 46 191 222 15 239 

Dez. 63 124 0 94 0 325 133 0 56 270 40 275 89 230 
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Como se pode verificar, os dados obtidos são bastantes menos do que o ideal e, como tal, a análise que 
irá ser efectuada será afectada por este facto. No entanto, a análise terá em atenção esse factor e tentará 
contorná-lo da melhor forma possível. 

Esta análise das alturas de onda significativas é iniciada tentando interpretar directamente os registos 
obtidos na bóia direccional existente ao largo de Leixões. 

No que diz respeito à Figura 3.1, pode-se observar que, para 1993, só foram obtidos registos no 
período que vai de Outubro a Dezembro de 1993, pelo que a sua interpretação para todo o ano se torna 
mais difícil. 

Para tentar detectar alguma tendência, foram analisados os registos de 1993 e 2003, Figuras 3.1 e 3.2. 

 

 

Figura 3.1 – Distribuição dos registos da altura de onda significativa em 1993. 

 

 

Figura 3.2 – Distribuição dos registos da altura de onda significativa em 2003. 

 

Analisando os dados, pode-se dizer que os valores máximos das alturas de onda significativas se 
verificam em geral no início e no fim do ano, como era de esperar, pois corresponde à época de 
Outono-Inverno enquanto que nos outros períodos esses valores atingem níveis mais pequenos. É 
possível também observar que existem valores significativos de alturas de onda significativas na parte 
final do ano.  
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Com base nesta análise global será mais eficaz não executar esta análise anual para todos os registos e 
tentar, para que seja mais perceptível, analisar os registos obtidos, introduzindo filtros nas análises 
futuras, para que seja possível obter resultados mais precisos. 

 

3.1.2. FREQUÊNCIAS DAS ALTURAS DE ONDA SIGNIFICATIVAS 

Uma possível forma de tratar os registos obtidos, é organizá-los por classes, usando intervalos de 1m.  

No Quadro 3.2 é possível analisar a distribuição da frequência absoluta por classes de alturas de onda 
significativas (Hmo), para cada ano de observação. 

 

Quadro 3.2 – Distribuição de altura de onda significativa, por classes, entre 1993 e 2006. 

 

No quadro analisado pode-se verificar que há uma variação das frequências bastante homogénea nas 
classes centrais, sendo que estes valores decrescem quando analisamos as classes extremas. 

Verifica-se também que existe uma grande variação de dados obtidos entre cada ano. A média de 
dados obtidos em cada ano é de 503 registos e, como se pode observar na tabela, existem anos em que 
existe apenas 10% do valor médio dos registos obtidos. 

Assim sendo, torna-se também difícil fazer uma análise rigorosa da evolução, por classes, dos valores 
das alturas de onda significativas ao longo dos anos. As figuras que se seguem permitem uma análise 
mais pormenorizada da frequência com que os registos se distribuem por cada classe. 

Anos Classe  Hmo 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 >7 Total 

1993 0 5 50 35 31 27 5 0 153 

1994 0 25 83 106 79 88 45 21 426 

1995 0 0 19 13 13 8 0 0 53 

1996 1 75 153 90 25 41 11 0 396 

1997 3 50 90 85 86 76 20 0 410 

1998 3 31 163 109 182 121 46 27 682 

1999 0 86 281 159 228 124 32 2 912 

2000 0 15 144 96 73 66 6 0 400 

2001 11 123 93 39 4 0 0 0 270 

2002 7 106 263 200 183 127 60 8 954 

2003 70 94 228 176 122 123 29 40 882 

2004 321 795 445 128 80 93 15 0 1877 

2005 175 668 341 77 12 8 0 0 1281 

2006 

N
º 

de
 R

eg
is

to
s 

97 343 234 156 149 155 59 23 1216 
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Figura 3.3 – Distribuição anual dos registos da altura de onda significativa, por classes, em 1993. 

 

 

Figura 3.4 – Distribuição anual dos registos da altura de onda significativa, por classes, em 1994. 

 

 

Figura 3.5 – Distribuição anual dos registos da altura de onda significativa, por classes, em 1995. 
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Figura 3.6 – Distribuição anual dos registos da altura de onda significativa, por classes, em 1996. 

 

 

Figura 3.7 – Distribuição anual dos registos da altura de onda significativa, por classes, em 1997. 

 

 

Figura 3.8 – Distribuição anual dos registos da altura de onda significativa, por classes, em 1998. 
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Figura 3.9 – Distribuição anual dos registos da altura de onda significativa, por classes, em 1999. 

 

 

Figura 3.10 – Distribuição anual dos registos da altura de onda significativa, por classes, em 2000. 

 

 

Figura 3.11 – Distribuição anual dos registos da altura de onda significativa, por classes, em 2001. 
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Figura 3.12 – Distribuição anual dos registos da altura de onda significativa, por classes, em 2002. 

 

 

Figura 3.13 – Distribuição anual dos registos da altura de onda significativa, por classes, em 2003. 

 

 

Figura 3.14 – Distribuição anual dos registos da altura de onda significativa, por classes, em 2004. 
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Figura 3.15 – Distribuição anual dos registos da altura de onda significativa, por classes, em 2005. 

 

 

Figura 3.16 – Distribuição anual dos registos da altura de onda significativa, por classes, em 2006. 

 

Analisando as Figuras 3.3 a 3.16, podemos concluir que: 

• As classes que englobam valores das alturas de onda significativas entre 1 e 6m são as classes 
predominantes em todos os anos analisados; 

• Em nenhum dos anos, existem frequências de alturas de onda significativas superiores a 7m que 
ultrapassem os 5% dos registos anuais obtidos; 

• Da totalidade de anos analisados, apenas em 5 anos ocorrem valores de alturas de onda 
significativas superiores a 7m, o que corresponde a uma frequência de 1% dos registos 
observados. 

No entanto, este estudo não pode cingir-se simplesmente à análise deste tipo de variável ano a ano, 
pois as variações existentes podem só ser perceptíveis analisando espaços temporais mais amplos. 
Assim sendo, é necessário analisar espaços temporais de maior dimensão. Ao agrupar estes dados 
pode-se então tirar conclusões mais acertadas sobre possíveis tendências desta variável. 

O Quadro 3.3 mostra a frequência bi-anual da altura de onda significativa. A mesma informação está 
representada nas Figuras 3.17 a 3.23. 
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Quadro 3.3 – Frequência bi-anual da altura de onda significativa, por classes, em %, entre 1993 e 2006. 

 

 

Figura 3.17 – Frequência bi-anual por classes (1993-1994). 

 

 

Figura 3.18 – Frequência bi-anual por classes (1995-1996). 

 

Anos Classe Hmo 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 >7 Total 

1993/1994 0,0 5,2 23,0 24,4 19,0 19,9 8,6 3,6 100 

1995/1996 0,2 16,7 38,3 22,9 8,5 10,9 2,4 0,0 100 

1997/1998 0,6 7,6 23,8 18,2 25,2 18,5 6,2 2,5 100 

1999/2000 0,0 7,7 32,4 19,5 23,0 14,5 2,9 0,2 100 

2001/2002 1,5 18,8 29,3 19,7 15,4 10,4 4,9 0,7 100 

2003/2004 14,0 32,0 24,0 11,0 7,0 8,0 2,0 1,0 100 

2005/2006 

N
º 

de
 R

eg
is

to
s 

11,0 41,0 23,0 9,0 7,0 7,0 2,0 1,0 100 
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Figura 3.19 – Frequência bi-anual por classes (1997-1998). 

 

\ 

Figura 3.20 – Frequência bi-anual por classes (1999-2000). 

 

 

Figura 3.21 – Frequência bi-anual por classes (2001-2002). 
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Figura 3.22 – Frequência bi-anual por classes (2003-2004). 

 

 

Figura 3.23 – Frequência bi-anual por classes (2005-2006). 

 

A análise da variação das frequências bi-anuais das alturas de onda significativas, Quadros 3.4a e 3.4b, 
permite concluir que: 

 

Quadro 3.4a – Variação da frequência bi-anual das alturas de onda significativas. 

Anos Frequência da altura de onda significativa 

1993-1994 • 86% das alturas de onda significativas situam-se entre 2 e 6m; 

• A classe 3 a 4m é a que apresenta maior frequência; 

1995-1996 • 61% das alturas de onda significativas situam-se entre 2 e 4m; 

• A classe 2 a 3m é a que apresenta maior frequência, com mais de 15% do que a 

segunda classe com maior frequência; 

• Não apresenta qualquer registo de altura de onda superior a 7m; 

1997-1998 • 85,7% das alturas de onda significativas situam-se entre 2 e 6m; 

• A classe 4 a 5m é a que apresenta maior frequência; 
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Quadro 3.4b – Variação da frequência bi-anual das alturas de onda significativas. 

Anos Frequência da altura de onda significativa 

1999-2000 • 65% das alturas de onda significativas situam-se entre 2 e 5m; 

• A classe 2 a 3m é a que apresenta maior frequência, com cerca de 9% a mais do que 

a segunda classe com maior frequência; 

2001-2002 • A classe 2 a 3m é a que apresenta maior frequência; 

• A segunda classe com maior frequência tem menos de 10% em relação à mais 

frequente; 

• As alturas de onda significativas acima dos 7m apresentam frequências muito 

reduzidas (abaixo de 1%); 

2002-2003 • 65,6% das alturas de onda significativas situam-se entre 2 e 5m; 

• A classe 2 a 3m é a que apresenta maior frequência. 

 

3.1.3. VALORES MÉDIOS ANUAIS 

Uma das formas mais simples de analisar estes registos, será considerar todos os registos observados 
anualmente e calcular a sua média. Dessa forma, podemos, através de uma análise simplista, ter uma 
ideia sobre a evolução da altura de onda significativa ao longo de todo o intervalo de tempo que 
estamos a analisar, Quadro 3.5. 

 

Quadro 3.5 – Média das alturas de onda significativas, por ano. 

Ano 
Média da altura de onda 

significativa 

 
Ano 

Média da altura de onda 

significativa 

1993 3,8  2000 3,6 

1994 4,3  2001 2,1 

1995 3,7  2002 3,7 

1996 3,1  2003 3,5 

1997 3,8  2004 2,1 

1998 4,2  2005 1,8 

1999 3,6  2006 2,4 

 

Como se pode verificar pela análise da Figura 3.24, não existe ao longo do tempo, uma tendência clara 
para um aumento ou diminuição médio do valor da altura de onda significativa média, embora seja 
evidente uma diminuição global. 

Verifica-se o seguinte: 

• A média global dos valores considerados é de 3,65m; 

• O valor médio mais alto observado ocorreu no ano de 1994 com um valor de 4,3m; 

• O valor médio mais baixo verificou-se em 2001 com um valor médio de 2,1m; 
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Figura 3.24 – Média anual das alturas de onda significativas (m), com base nos valores conhecidos. 

 

Como já foi referido anteriormente, não é possível, pela análise da Figura 3.24, identificar uma relação 
na evolução temporal das médias anuais das alturas de onda significativas.  
 
Porém, se fizermos a mesma análise, só que agora através da metodologia das médias móveis (Lima, 
2003), através da expressão, 
 

 
(3.1) 

 
obtêm-se os valores indicados no Quadro 3.6 e na Figura 3.25. 
 

Quadro 3.6 – Média móvel das alturas de onda significativas. 

Ano 
Média móvel das alturas de 

onda significativas (ordem 3) 

 
Ano 

Média móvel das alturas de 

onda significativas (ordem 3) 

1993   2000 3,8 

1994   2001 3,1 

1995 3,9  2002 3,1 

1996 3,7  2003 3,1 

1997 3,5  2004 3,1 

1998 3,7  2005 2,5 

1999 3,8  2006 2,1 

 

Como se pode verificar pela Figura 3.25, existe uma tendência de decréscimo dos valores médios das 
alturas de onda significativas ao longo dos anos, apesar de, entre os anos de 1997 e 2000 ter existido 
um ligeiro acréscimo. 
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Figura 3.25 – Média móvel das alturas de onda significativas médias anuais (m). 

 

3.1.4. MÉDIA BI-ANUAL DAS ALTURAS DE ONDA SIGNIFICATIVAS 

A mesma análise poderá ser também efectuada para o estudo bi-anual dos registos observados. A 
média das alturas de onda significativas nesta análise bi-anual é apresentada no Quadro 3.7 e na Figura 
3.26. 

 

Quadro 3.7 – Média bi-anual das alturas de onda significativas. 

Ano 
Média das alturas de onda 

significativas 

1993-1994 4,2 

1995-1996 3,2 

1997-1998 3,9 

1999-2000 3,6 

2001-2002 2,9 

2003-2004 2,5 

2005-2006 2,1 

 

Analisando a Figura 3.26, é possível verificar que existe um decréscimo bastante acentuado das alturas 
de onda significativas ao longo do período de tempo estudado.  

A partir desta análise é também de salientar que: 

• A média global dos valores das alturas de onda significativas obtidas é de 3,6m; 

• O valor médio mais alto observado ocorreu em 1993-1994, com um valor de 4,2m; 

• O valor médio mais baixo foi atingido em 2005-2006, com um valor médio de 2,1m. 

 

 



Evolução Temporal das Características da Agitação Marítima na Costa Oeste Portuguesa 
 

29 

 

Figura 3.26 – Média bi-anual das alturas de onda significativas. 

 

Confrontando esta análise com a análise efectuada anualmente, obtiveram-se resultados semelhantes, 
como seria de esperar. Assim, analisando este estudo bi-anual, podemos verificar que a tendência de 
decréscimo das alturas de onda significativas aumenta, ou seja, a curva aumenta o seu declive em 
relação ao estudo anual. 

Para este caso, a introdução do método das médias móveis não parece muito relevante já que estamos 
perante um gráfico que não apresenta dúvidas de leitura, Figura 3.28. Logo, apenas será apresentado o 
gráfico com a análise de médias móveis para se confirmar a tendência dos resultados já obtidos. 

 

 

Figura 3.27 – Média móvel bi-anual das alturas de onda significativas. 

 

3.1.5. VALORES MÉDIOS MENSAIS 

Depois da análise efectuada anteriormente, em que foram apresentados os registos de todo o período 
de análise, utilizando médias anuais, serão agora calculadas as médias mensais em cada ano de registo, 
progredindo assim para uma análise cada vez mais relativa a períodos de tempo mais curtos. 

Esta análise apenas será realizada para anos em que existem registos válidos para vários meses, pois só 
assim é possível tirar conclusões com algum sentido. Exemplo disto, é o ano de 1993, Figura 3.28, em 
que só existem registos de Outubro a Dezembro, o que significa que, dada a escassez de informação, é 
impossível analisar resultados que pretendam estudar a frequência anual da altura de onda 
significativa. 
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Figura 3.28 – Variação de altura de onda significativa média mensal, em 1993. 

 

Nas Figuras 3.29 a 3.35 são apresentados os valores médios mensais para os anos em que existe 
informação anual suficiente, que permite efectuar uma análise temporal eficaz. 

 

 

Figura 3.29 – Variação de altura de onda significativa média mensal, em 1996. 

 

 

Figura 3.30 – Variação de altura de onda significativa média mensal, em 1997. 
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Figura 3.31 – Variação de altura de onda significativa média mensal, em 1998. 

 

 

Figura 3.32 – Variação de altura de onda significativa média mensal, em 1999. 

 

 

Figura 3.33 – Variação de altura de onda significativa média mensal em 2002. 
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Figura 3.34 – Variação de altura de onda significativa média mensal, em 2003. 

 

 

Figura 3.35 – Variação das alturas de onda significativa média mensal, em 2005. 

 

 

Figura 3.36 – Variação de altura de onda significativa média mensal, em 2006. 
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Relativamente às Figuras 3.29 a 3.36, em que existe um registo que engloba a quase totalidade do ano 
e por isso é possível retirar conclusões válidas, podemos observar que todos eles apresentam formas 
semelhantes. É perceptível que, nos meses que correspondem às estações mais frias do ano, de 
Outubro a Março, existem registos médios mais elevados que nos outros meses, formando assim um 
gráfico com uma forma em “U” ou seja, com valores médios de altura de onda significativa mais 
elevados nos primeiros e últimos meses do ano e valores de altura de onda significativa mais baixos 
nos meses que correspondem às épocas do ano mais quentes. 

No entanto existem excepções a esta regra, como é o caso do ano de 2005 em que, como mostra a 
Figura 3.35, não existe essa variação esperada. 

De notar que esta figura apresenta valores que oscilam entre meses consecutivos, com variações 
máximas de 1m entre o mês em que se obteve uma altura de onda significativa média maior e a menor. 

 

3.2. CONDIÇÕES MÉDIAS SAZONAIS  

3.2.1. VARIAÇÃO MENSAL DAS ALTURAS DE ONDA SIGNIFICATIVAS 

O método de análise que se segue será aplicado utilizando alguns filtros à amostra em causa. O filtro 
utilizado agrupa todos os registos mensais obtidos ao longo dos anos, para se tentar perceber se com o 
tempo existe alguma evolução temporal significativa dos valores. 

Serão apresentados gráficos que traduzem as distribuições mensais dos registos de altura de onda 
significativa juntamente com uma aproximação linear. 

Pela análise da Figura 3.37, nota-se ao longo dos anos uma ligeira queda na média dos valores de 
altura de onda significativa.  

Apesar de no gráfico não ser completamente nítido esse resultado, quando é efectuada uma análise da 
tendência dos resultados, verifica-se que através de uma correlação linear se detecta que a média dos 
valores registados vem decaindo ao longo dos anos. 

Verifica-se também que: 

• Entre 1993 e 2000 existe uma estabilidade nos valores registados das alturas de onda 
significativas; 

• Os anos de 1994, 2000 e 2003 são aqueles que apresentam os valores mais baixos dos registos 
observados; 

• De salientar que é também no ano de 2000 que se observa o valor mais elevado da altura de 
onda significativa, sendo neste ano o período de maior oscilação entre o valor mais alto e o mais 
baixo registados; 

• É a partir de 2000 que se observam maiores oscilações entre os valores da altura de onda 
significativa; 

• De 2000 a 2006 observa-se que existe um decréscimo progressivo na altura de onda 
significativa máxima. 
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Figura 3.37 – Variação mensal da altura de onda significativa, no mês de Janeiro. 

 

Na Figura 3.38, relativa ao mês de Fevereiro, verifica-se: 

• Um decréscimo dos valores globais da altura de onda significativa ao longo dos anos; 
• Os anos de 1994 e 2002 apresentam os valores mais elevados observados, sendo estes períodos 

os únicos a apresentarem valores da altura de onda significativa registados superiores a 6m; 
• Em 2003 parece existir um aumento gradual dos valores da altura de onda significativa, 

contrariando a variação global. 

 

 

Figura 3.38 – Variação mensal da altura de onda significativa, no mês de Fevereiro. 

 

Na Figura 3.39, referente ao mês de Março, a queda apresentada dos valores médios das alturas de 
onda significativas ao longo dos anos é menos significativa do que nos meses anteriores. Verifica-se 
também que: 
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• Em 1999, 2003 e 2006 existem registos de valores das alturas de onda significativas bastante 
superiores aos outros anos observados, parecendo existir aqui uma espécie de um ciclo que 
apresenta um aumento significativo nas alturas de ondas com intervalos espaçados de 3 anos; 

• De notar que o ano de 2003, para o qual se registou o valor mais elevado da altura de onda 
significativa, é também aquele onde ocorreu o menor valor registado em todo o período de 
análise. 

 

 

Figura 3.39 – Variação mensal da altura de onda significativa, no mês de Março. 

 

A Figura 3.40, que diz respeito à distribuição da altura de onda significativa no mês de Abril, mostra o 
mesmo tipo de tendência, pois é notória uma queda ao longo dos anos, sendo que, nos anos de 1997, 
2003 e 2004, se nota um aumento da grandeza dos registos, sendo estes os anos que apresentam 
valores das alturas de onda significativas maiores. Todos os restantes anos parecem bastante 
semelhantes em termos globais. 

 

 

Figura 3.40 – Variação mensal da altura de onda significativa, no mês de Abril. 

A Figura 3.41 mostra a evolução da altura de onda significativa entre 1994 e 2006 para o mês de 
Maio. Nele, é possível verificar que existe uma certa tendência de decréscimo do valor médio da altura 
de onda significativa ao longo do tempo. Na aproximação linear, que decresce ao longo de todo o 
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período temporal, esse resultado é perfeitamente visível. De salientar os registos observados em 2002 
e 2006 que apresentam picos máximos bastante superiores aos registados nos outros anos. 

 

 

Figura 3.41 – Variação mensal da altura de onda significativa no mês de Maio 

 

O mês de Junho, Figura 3.42, não é muito diferente relativamente ao já descrito nos meses anteriores, 
isto é, continua a existir um decréscimo anual médio do valor da altura de onda significativa.  

De notar que 2002 e 2006 foram os únicos anos que contrariaram esta tendência, verificando-se no 
gráfico que existiu um pequeno aumento nos valores das alturas de onda significativas. Assinala-se 
ainda que o máximo observado reporta ao ano de 1997. 

 

 

Figura 3.42 – Variação mensal da altura de onda significativa, no mês de Junho 

A Figura 3.43, relativamente ao mês de Julho mostra que ao longo de todo o período de registos, 
existe uma diminuição ligeira do valor médio da altura de onda significativa. Nesta análise apenas 
foram registados dados que compreendem o período de 2001 a 2006. Na figura verifica-se que existe 
uma certa estabilidade nos registos observados, sendo de salientar o facto de os valores máximos se 
verificarem nos anos de 2001 e 2005, existindo em 2003 alguns registos dessa grandeza também. 
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Figura 3.43 – Variação mensal da altura de onda significativa, no mês de Julho. 

 

A frequência da altura de onda significativa nos meses de Agosto, mostra pela primeira vez, uma 
evolução contrária aos meses analisados até agora. Analisando a aproximação linear efectuada aos 
registos, verifica-se que ao longo de todo o período de registos, existe uma subida do valor médio da 
altura de onda significativa. Salientam-se os registos que compreendem o período temporal desde 
finais de 2003 a 2006 que mostram existir um aumento substancial global dos valores das alturas de 
onda significativas. 

 

 

Figura 3.44 – Variação mensal da altura de onda significativa, no mês de Agosto. 

Dos registos obtidos nos meses de Setembro, Figura 3.45, pode-se indicar duas notas importantes. 
Existe uma estabilidade global dos registos efectuados neste período, como demonstra a recta de 
aproximação linear, por outro lado verifica-se que entre 1996 e 1998 e finais de 2005 e o ano de 2006, 
os registos observados apresentam valores bastante superiores aos registados entre 1999 e 2005. 

 



Evolução Temporal das Características da Agitação Marítima na Costa Oeste Portuguesa 
 

38 

 

Figura 3.45 – Variação mensal da altura de onda significativa, no mês de Setembro. 

 

Da Figura 3.46, relativa ao mês de Outubro, retira-se que: 

• Os anos de 1993, 1999, 2003 e 2006 apresentam os valores máximos observados das alturas de 
onda significativas; 

• O ano de 2003 foi o único período que obteve registos superiores a 7m; 
• Existe um decréscimo global dos registos das alturas de onda significativas ao longo dos anos. 

 

 

Figura 3.46 – Variação mensal da altura de onda significativa, no mês de Outubro. 

A frequência da altura de onda significativa no mês de Novembro, Figura 3.47 revela um decréscimo 
contínuo de 1993 até 2004, exceptuando o ano de 2003, que revela a existência dos valores máximos 
registados neste mês. Em 2006 os registos obtidos mostram a existência de nova subida, atingindo-se 
níveis mais elevados que nos anos anteriores. 
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Figura 3.47 – Variação mensal da altura de onda significativa, no mês de Novembro. 

 

A Figura 3.48, que diz respeito aos registos obtidos no mês de Dezembro, demonstra que ao longo dos 
anos existiu uma grande variação nos valores das alturas de onda significativas, pois é notório que não 
existe uma tendência fixa nos registos obtidos. Pode-se verificar que os máximos obtidos reportam aos 
anos de 1994, 1998, 2002 e 2006, revelando assim parecer existir um ciclo com um período de 4 anos 
onde aparecem valores máximos superiores aos normalmente registados. Os valores mais baixos 
registados referem-se ao ano de 2001. 

 

 

Figura 3.48 – Variação mensal da altura de onda significativa, no mês de Dezembro. 

3.2.2. MÉDIAS MENSAIS DA ALTURA DE ONDA SIGNIFICATIVA 

Depois de na análise anterior ter sido apresentado os resultados das distribuições mensais ao longo do 
período de análise será efectuada uma análise semelhante à anterior, só que agora, em vez de serem 
utilizados os registos mensais brutos, serão utilizadas as médias das alturas de onda significativas 
obtidas mensalmente, Quadro 3.8 e Figuras 3.49 a 3.60. 
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Quadro 3.8 – Médias mensais das alturas de onda significativas. 

A
no

/M
ês

 

Ja
ne

iro
 

F
ev

er
ei

ro
 

M
ar

ço
 

A
br

il 

M
ai

o 

Ju
nh

o 

Ju
lh

o 

A
go

st
o 

S
et

em
br

o 

O
ut

ub
ro

 

N
ov

em
br

o 

D
ez

em
br

o 

1993          4,2 2,6 3,7 

1994 4,2 4,4 2,7      2,2  2,6 4,8 

1995 3,8         2,8   

1996   2,8 3,1 1,7    1,9 2,5 4,1 2,7 

1997 1,9  2,7  2,3 2,1  1,9 1,6 2,4 4,5  

1998   2,7 4,2 2 1,8 2 1,1 3,3 2,6 4 4,6 

1999 4,2 4,9 3,3 2,8 2,4  2,1  3 5 2,5 3,8 

2000 4 3,7  3,3         

2001     1,2 1,2 1,4 1,2 1,3 2,3  1,4 

2002 3,5 3,6 2,4 2,2 2,3 1,7 1,3 1,1 1,1  4,1 3,5 

2003 3,3 3 2,6 2,1 1,6 1,4 1,1 1 1,2 2,6 3,2 2,1 

2004    3,2 1,3 1,2 1,3 1,7 1,7 2,9 1,5 3,06 

2005    2 1,7 1,3 2,1 1,1 1,7 2,2 1,5 2,1 

2006 3,3  2,8 2 1,9 1,3 1,3 1,4 2 3 3,4 3,8 

 

 

Figura 3.49 – Variação da altura de onda significativa média durante o mês de Janeiro. 
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Figura 3.50 – Variação da altura de onda significativa média durante o mês de Fevereiro. 

 

 

Figura 3.51 – Variação da altura de onda significativa média durante o mês de Março. 

 

 

Figura 3.52 – Variação da altura de onda significativa média durante o mês de Abril. 
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Figura 3.53 – Variação da altura de onda significativa média durante o mês de Maio. 

 

 

Figura 3.54 – Variação da altura de onda significativa média durante o mês de Junho. 

 

 

Figura 3.55 – Variação da altura de onda significativa média durante o mês de Julho. 
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Figura 3.56 – Variação da altura de onda significativa média durante o mês de Agosto. 

 

 

Figura 3.57 – Variação da altura de onda significativa média durante o mês de Setembro. 

 

 

Figura 3.58 – Variação da altura de onda significativa média durante o mês de Outubro. 
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Figura 3.59 – Variação da altura de onda significativa média durante o mês de Novembro. 

 

 

Figura 3.60 – Variação da altura de onda significativa média durante o mês de Dezembro. 

 

Relativamente às figuras apresentadas é possível retirar os resultados apresentados no Quadro 3.9a e 
3.9b. 

Quadro 3.9a – Conclusões da variação das alturas de onda significativas médias mensais, de Janeiro a Maio. 

Mês Conclusões 

Janeiro Existe uma quebra gradual dos valores médios das alturas de onda significativas registadas. A 

excepção é o ano de 1997, em que esses registos tiveram valores médios abaixo dos outros 

anos. 

Fevereiro O valor médio da altura de onda significativa vem decrescendo continuamente. 

Março Não se observam grandes alterações médias da altura de onda significativa, sendo que ao 

longo de todo o período registado obtiveram-se valores muito semelhantes de ano para ano. 

Abril Verifica-se uma diminuição nos valores da altura de onda significativa ao longo dos anos. 

Maio Existe um decréscimo no valor médio da altura de onda significativa nos primeiros anos de 

registo, sendo que no ano de 2002 existe um aumento desse valor. Daí até 2006 regista-se 

nova queda da altura de onda significativa média até 2006. 
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Quadro 3.9b - Conclusões da variação das alturas de onda significativas médias mensais, de Junho a Dezembro. 

Mês Conclusões 

Junho Decréscimo nos valores da altura de onda significativa média. 

Julho Decréscimo nos valores da altura de onda significativa média, exceptuando o ano de 2005 em 

que existiu um aumento significativo. 

Agosto Exceptuando o ano de 1997, em que os valores da altura de onda significativa média foram 

bastante mais elevados que nos outros anos, pode-se verificar que neste mês houve uma 

estabilidade bastante grande nos valores da altura de onda significativa média, que oscilaram 

entre 1,6m e 1m. 

Setembro Decréscimo da altura de onda significativa média entre 1994 e 1997. Nos anos de 1998 e 1999 

existiu um aumento significativo desse valor. De 2000 até 2006 verifica-se que existe um 

ligeiro aumento anual da altura de onda significativa média. 

Outubro Exceptuando os anos de 1993 e 1998, em que os valores da altura de onda significativa média 

foram bastante superiores, verifica-se uma estabilidade bastante grande. 

Novembro 

Dezembro 

A análise de Novembro e Dezembro apresenta resultados semelhantes. 

Os registos obtidos nestes meses revelam grandes oscilações. Através da linha de tendência 

criada no gráfico, podemos entender que existe um decréscimo dos valores médios das alturas 

de onda significativas ao longo dos anos. Analisando o gráfico ano a ano, não conseguimos 

detectar esse resultado, pois ao longo dos anos existem muitas variações dos valores. 

 

3.3. ANÁLISE DE CONDIÇÕES CONSIDERADAS DE TEMPORAL  

No estudo das alturas de onda significativas, característica da agitação marítima costeira, é também 
importante a análise dos valores máximos registados, permitindo verificar se ao longo do tempo se 
tem, ou não, assistido a um aumento do valor máximo das alturas de onda significativas na costa 
Oeste. Este aspecto é importante visto que este valor é utilizado no dimensionamento das estruturas 
costeiras. 

A análise de condições consideradas de temporal considera apenas as alturas de onda superiores a 6m. 

 

3.3.1. REGISTOS CONSIDERADOS 

O Quadro 3.10 identifica o número de registos da altura de onda significativa superiores a 6m 
verificados em cada ano. De salientar que os anos de 1995, 2001 e 2005 não obtiveram qualquer 
registo que cumprisse o filtro apresentado. O ano que obteve o maior número de registos foi o de 
2006, com 92 presenças. 

 

Quadro 3.10 – Número de valores máximos considerados. 

Ano 1993 1994 1996 1997 1998 1999 2000 2002 2003 2004 2006 

Nº de Registos 5 66 11 20 73 34 6 64 73 15 92 
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3.3.2. ANÁLISE DOS VALORES E DAS MÉDIAS MÓVEIS 

O Quadro 3.11 e a Figura 3.61 apresentam os valores médios anuais calculados. 

Quadro 3.11 – Valores médios anuais calculados com base nos valores máximos considerados. 

Ano 1993 1994 1996 1997 1998 1999 2000 2002 2003 2004 2006 

Média da altura de 

onda significativa 
6,3 6,7 6,4 6,3 6,9 6,4 6,1 6,5 7,2 6,5 6,9 

Média Móvel (k=3)   6,47 6,47 6,53 6,53 6,47 6,33 6,6 6,73 6,87 

 

 

Figura 3.61 – Altura de onda significativa média anual calculada com base nos valores máximos considerados. 

 

Pela análise da Figura 3.61, é difícil perceber se existe alguma tendência nos resultados obtidos. Ao 
longo do período temporal analisado não se consegue ter uma percepção fácil e óbvia da evolução 
destes valores. Então, pode-se recorrer ao método estatístico das médias móveis, já utilizado noutras 
análises anteriores, e tentar com isto, verificar se, efectivamente, existe alguma possível análise destes 
valores.  

Assim, no Quadro 3.12, é possível observar-se a distribuição por médias móveis destes registos. A 
Figura 3.62 permite interpretar que, ao longo do tempo os resultados têm sido semelhantes entre si, 
exceptuando os anos finais de análise em que se observa um ligeiro acréscimo destes valores médios. 

 

 

Figura 3.62 – Altura de onda significativa média anual calculada com base nos valores máximos considerados – 

médias móveis. 



Evolução Temporal das Características da Agitação Marítima na Costa Oeste Portuguesa 
 

47 

3.3.3. VALORES MÁXIMOS DA ALTURA DE ONDA SIGNIFICATIVA 

No Quadro 3.12 e na Figura 3.63 são apresentados as médias dos dez valores máximos das alturas de 
onda significativas atingidos em cada ano. 

A análise será feita de duas formas distintas. Primeiro, serão calculadas as médias das dez maiores 
alturas de onda significativas registadas e a partir deste resultado será feita uma aproximação pelo 
método das médias móveis. Posteriormente, serão também calculadas as médias móveis das médias 
dos maiores registos anuais. 

 

Quadro 3.12 – Média das dez maiores alturas de onda significativas anuais. 

Ano 1993 1994 1996 1997 1998 1999 2000 2002 2003 2004 2006 

Média 6,082 7,708 6,475 6,56 8,134 6,804 6,042 7,129 8,73 6,331 7,891 

 

 

Figura 3.63 – Média das dez maiores alturas de onda significativas anuais. 

 

Como é possível observar na Figura 3.63, fazendo uma análise de médias móveis de duas ordens 
diferentes (ordem 3 e 5), é possível verificar que não existe um aumento nem uma diminuição 
significativa das médias dos maiores registos anuais.  

Apesar de existirem anos em que essas médias são superiores a outros anos, ao analisar-se a tendência 
que esses resultados ilustram, verifica-se que a sua variação é muito pouco significativa. 

No entanto, é possível verificar que nos últimos anos parece existir um aumento deste valor médio 
máximo que, em 2003, atingiu o seu valor mais elevado. 

É também possível verificar que, pela primeira vez e em 2003, o valor da altura de onda significativa 
superou a fasquia dos 9m, valor nunca verificado em todos os outros anos estudados. É também de 
salientar que para as dez maiores alturas de onda significativas, se verifica que em 2003, o décimo 
valor mais elevado é igual ao segundo valor mais elevado de todos os outros anos. 

As médias móveis das médias máximas anuais obtidas, estão apresentadas no Quadro 3.13. 
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Quadro 3.13 – Médias móveis da média das dez maiores alturas de onda significativas anuais. 

Ano Média Móvel (k=3)  Ano Média Móvel (k=3) 

1993   2000 6,99 

1994   2001 5,60 

1995 6,33  2002 5,71 

1996 6,46  2003 6,60 

1997 6,08  2004 7,40 

1998 7,06  2005 6,50 

1999 7,17  2006 6,22 

 

3.3.4. ANÁLISE DE VALORES EXTREMOS DE ALTURAS DE ONDA SIGNIFICATIVAS 

A determinação de valores extremos de alturas de onda significativas revela-se de extrema importância 
no dimensionamento de estruturas costeiras ou portuárias, com relação directa no custo de construção. 
A estimativa a longo prazo da distribuição total das ondas registadas a longo prazo fornece uma 
distribuição teórica das probabilidades de ocorrência do parâmetro Hmo ao longo de vários anos. Estas 
estimativas podem ser efectuadas recorrendo-se a diversos métodos de análise estatística, como a 
distribuição normal, Log-normal, Gyumbel, Fisher-Tippet I ou de Weibull (Pinto,1995).  

A análise de extremos de alturas de onda significativas foi, neste trabalho, realizada de acordo com o 
método de Weibull. A metodologia de cálculo aplicada seguiu os seguintes passos: 

1. Colocação dos valores de Hmo por ordem decrescente; 

2. Cálculo da probabilidade ou posição gráfica, através da expressão: 

 

( )s sm

T

0,27
m 0,20

kF H H 1
0,23

N 0,20
k

− −
≤ = −

+ +
 (3.2) 

 

em que ( )s smF H H≤  representa a probabilidade da m-ésima Hmo não ser excedida e Hmom o m-

ésima valor de Hmo existente, m o número de ordem de Hmo (1, 2, ..., N) e NT o número total 
de Hmo do registo, obtidos em K anos. 

3. Cálculo dos parâmetros A e B usando a regressão linear: 

 

 (3.3) 

 (3.4) 

 

4. Determinação do período de retorno, que representa o intervalo de tempo médio entre eventos 
sucessivos de uma Hmo extrema, para que seja igualada ou excedida. 
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 (3.5) 

 

em que Hmor representa a Hmo com um período de retorno Tr, 

 

( )( )

  
= − − − −   λ  

= λ

r

1/ k

r

1
Y ln ln 1 (FT I)

Tr

Y ln Tr (WEIBULL)

 (3.6) 

 

 representa o número médio de eventos por ano, Tr o período de retorno (anos) e K o  

comprimento do registo (anos). 

5. Depois do cálculo do período de retorno determinam-se os intervalos de confiança. Aplicando a 
expressão seguinte e utilizando o Quadro 3.14, é possível apresentar os limites do intervalo de 
confiança em relação a Hmor. 

 

( )( )σ = + α − + ε ν
1/ 22

nr r

1
1,0 Y C ln

N
 (3.7) 

 

em que nrσ representa o desvio padrão normalizado de uma altura de onda significativa com 

período de retorno r, N o número de alturas de onda significativas, 
1,3

2 1N K ln
1 e

−α + − να = α , 

1 2, , C, , Kα α ε  os coeficientes empíricos (Quadro 3.14) e ν  o parâmetro igual N/NT . 

 

Quadro 3.14 - Coeficientes da fórmula de desvio padrão standard para 

alturas de onda significativas extremas (Goda, 1988). 

Distribuição 1α  2α  K1 C ∈  

Weibull (k = 0,75) 1.65 11.4 -0.63 0.0 1.15 

Weibull (k = 1,0) 1.92 11.4 0.00 0.3 0.90 

Weibull (k = 1,4) 2.05 11.4 0.69 0.4 0.72 

Weibull (k = 2,0) 2.24 11.4 1.34 0.5 0.54 

 

A magnitude absoluta do desvio padrão da altura de onda significativa é calculada por: 

 

 (3.8) 

 

em que rσ representa o erro padrão de altura da onda significativa com um período de retorno r e 
sHσ o 

desvio padrão das alturas de ondas significativas consideradas, igual a, 
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( )
s

N 2

s,i s
2 1

H

H H

N

−
σ =

∑
 (3.9) 

 

Quadro 3.15 – Limites dos Intervalos de Confiança para Alturas Significativas Extremas. 

Nível de Confiança 

(%) 

Limites do Intervalo de 
Confiança em Relação a 

srH  

Probabilidade de Excedência do 

Limite Superior (%) 

80 ± 1.28 σ r 10.0 

85 ± 1.44 σ r 7.5 

90 ± 1.65 σ r 5.0 

95 ± 1.96 σ r 2.5 

99 ± 2.58 σ r 0.5 

 

Assim, e seguindo a metodologia apresentada, para a análise de extremos, usando os máximos anuais 
das alturas de onda significativas, obtiveram-se várias figuras que ilustram, para diferentes valores do 
parâmetro k, as rectas de regressão linear correspondentes, partindo da expressão seguinte, 

 

 (3.10) 

 

Após este cálculo é possível determinar alturas de onda significativas associadas a um determinado 
período de retorno para o parâmetro k associado ao melhor coeficiente de correlação linear. Assim, 
verifica-se que, neste caso, a utilização do parâmetro k=2,0 é aquele que melhor aproxima a recta aos 
valores considerados, Figura 3.64 e Quadro 3.16. 

 

 

Figura 3.64 – Parâmetros A e B usando a regressão linear. 
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Quadro 3.16 - Estimativa das alturas de onda significativas para vários períodos de retorno. 

 

Período de Retorno Nível de Confiança 

Tr 
k Hmor 

80% 90% 99% 

30 2 10,1 12,0 12,5 13,9 

45 2 10,5 12,4 13,0 14,4 

60 2 10,7 12,7 13,3 14,7 

 

O Quadro 3.16 apresenta as alturas de onda significativas em função do período de retorno estipulado.  

No que respeita aos níveis de confiança, quanto maior for a exigência, maior será o valor de Hmor, 
podendo este atingir, para um nível de confiança elevado, 14,7m. 

Foi também efectuada uma análise semelhante à anterior, mas utilizando todos os registos de alturas 
de onda significativas superiores a 6m.  

Aplicando a metodologia da análise de Weibull, verifica-se que a utilização do parâmetro k=1,3 é 
aquela que melhor se aproxima à dos registos utilizados, obtendo-se um coeficiente de correlação 
linear muito próximo da unidade, como se verifica na Figura 3.65 

 

 

Figura 3.65 - Parâmetros A e B obtidos usando a regressão linear. 

 

A partir dos parâmetros A e B obtidos, correspondentes à recta de regressão linear, é possível calcular 
os valores de Hmor para diferentes períodos de retorno.  
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Quadro 3.17 - Estimativa das alturas de onda significativas para vários períodos de retorno. 

Período de Retorno Nível de Confiança 

Tr 

k Hmor 

80% 90% 99% 

30 1,3 9,9 10,4 10,5 10,9 

45 1,3 10,1 10,6 10,7 11,1 

60 1,3 10,3 10,7 10,9 11,2 

 

Analisando as duas aproximações, pode-se concluir que na primeira análise, onde se considerou 
apenas as maiores Hmo anuais registadas no período de observação, para diferentes períodos de 
retorno obtinham-se valores (com um nível de confiança bastante elevado) de cerca de 14m, enquanto 
que numa análise posterior foram analisados todos os registos de Hmo superiores a 5m e aí, com uma 
base de dados muito mais elevada, para o mesmo nível de confiança, atingiram-se valores mais baixos. 
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4 
ANÁLISE DOS PERÍODOS DE PICO 

 

 

4.1. INTRODUÇÃO 

A análise que se segue incide sobre os valores dos períodos de pico (Tp). Esta análise será orientada de 
acordo com a mesma abordagem adoptada para as alturas de onda significativas. 

Serão apresentadas, sob a forma de figuras e quadros, as frequências desta característica ao longo do 
tempo e daí serão retiradas as conclusões sobre os resultados obtidos. 

 

4.2. CONDIÇÕES MÉDIAS GLOBAIS  

4.2.1 DISTRIBUIÇÃO, POR CLASSES, DO PERÍODO DE PICO 

No estudo da evolução temporal das características da agitação marítima é de relevante importância o 
estudo do período de pico. Dados os registos obtidos, é possível efectuar uma análise desta 
característica por classes. Assim, e dado que a análise em bruto de todos os registos não levariam a 
nenhuma conclusão imediata, serão adoptados critérios que dividem os registos em classes. 

Os períodos analisados, nesta fase, serão agrupados de 2 em 2s. O Quadro 4.1 mostra a distribuição 
por classes de períodos, entre 1993 e 1995. 

 

Quadro 4.1 – Distribuição, por classes, dos períodos de pico, entre 1993 e 1995. 

 

Nas Figuras 4.1 a 4.3, estão representados, para cada ano, o número de registos obtidos que se 
enquadram em cada classe dos períodos de pico escolhida. Analisando os resultados gráficos obtidos 
verifica-se que: 

• Em média, 50% dos registos obtidos pertencem a períodos que variam entre os 11s e os 15s; 

• Não foram registados períodos inferiores a 5s e superiores a 17s; 

• No ano de 1995, também devido ao facto de apenas terem sido analisados 51 registos, não se 
observam valores dos períodos de pico inferiores a 9s. 

Anos Classe T(p) 3-5 5-7 7-9 9-11 11-13 13-15 15-17 >17 Total 

1993 0 4 19 25 51 43 9 0 151 

1994 0 5 27 99 139 154 23 0 447 

1995 

N
º 

de
 

R
eg

is
to

s 

0 0 0 17 22 8 4 0 51 
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Figura 4.1 – Distribuição, por classes, do período de pico em 1993. 

 

 

Figura 4.2 – Distribuição, por classes, do período de pico em 1994. 

 

 

Figura 4.3 – Distribuição, por classes, do período de pico em 1995. 

 

O Quadro 4.2 e as Figuras 4.4 a 4.14 representam as frequências do período de pico entre 1996 e 2006. 
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Quadro 4.2 – Distribuição, por classes, dos períodos de pico entre 1996 e 2006. 

 

 

Figura 4.4 – Distribuição, por classes, do período de pico em 1996. 

 

 

Figura 4.5 – Distribuição, por classes, do período de pico em 1997. 

Anos Classe T(p) 3-5 5-7 7-9 9-11 11-13 13-15 15-17 >17 Total 

1996 0 10 53 164 134 34 1 0 396 

1997 0 7 65 110 157 69 2 0 410 

1998 0 15 50 168 206 175 66 2 682 

1999 0 4 123 313 310 146 16 0 912 

2000 0 6 48 99 88 106 53 0 400 

2001 0 8 103 103 39 17 0 0 270 

2002 0 5 126 217 182 127 10 0 667 

2003 0 39 161 256 208 150 56 12 882 

2004 0 275 674 551 253 110 30 0 1893 

2005 0 98 493 396 128 108 50 0 1273 

2006 

N
º 

de
 R

eg
is

to
s 

0 159 309 374 293 61 20 1 1217 
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Figura 4.6 – Distribuição, por classes, do período de pico em 1998. 

 

 

Figura 4.7 – Distribuição, por classes, do período de pico em 1999. 

 

 

Figura 4.8 – Distribuição, por classes, do período de pico em 2000. 
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Figura 4.9 – Distribuição, por classes, do período de pico em 2001. 

 

 

Figura 4.10 – Distribuição, por classes, do período de pico em 2002. 

 

 

Figura 4.11 – Distribuição, por classes, do período de pico em 2003. 
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Figura 4.12 – Distribuição, por classes, do período de pico em 2004. 

 

 

Figura 4.13 – Distribuição, por classes, do período de pico em 2005. 

 

 

Figura 4.14 – Distribuição, por classes, do período de pico em 2006. 

 

 

O Quadro 4.3 resume os principais aspectos detectados nesta análise. 
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Quadro 4.3 – Distribuição, por classes, do período de pico entre 1996 e 2001. 

Anos Características 

1996 • A classe dominante corresponde ao intervalo de 9s a 11s; 

• Não foram registados períodos inferiores a 5s nem superiores a 17s; 

• A média é de 10,6s. 

1997 • O maior número de registos encontra-se na classe de 11s a 13s, com quase 405 dos registos 
totais; 

• Não foram registados períodos inferiores a 5s nem superiores a 17s; 

• A média é de 11,0s. 

1998 • Verifica-se que 80%, num total de 682 registos, pertencem a períodos registados entre os 9s e os 
15s; 

• Foram obtidos dois registos com períodos superiores a 17s; 

• A média é de 12,1s. 

1999 • Aproximadamente 65% dos registos situam-se entre os 9s e os 13s; 

• Não existem registos de ondas com períodos superiores a 17s; 

• A média é de 11,2s, num total de 912 registos. 

2000 • A classe com maior número de registos, contrariando todos os anos anteriores, pertence à classe 
13s a 15s; 

• Cerca de 15% dos períodos analisados compreendem a períodos entre 15s a 17s; 

• A média é de 12,0s. 

2001 • As classes que englobam períodos de 7s a 11s contêm 70% dos registos totais obtidos em 2001; 

• Não foi registado nenhum período superior a 15s; 

• A média é de 9,6s. 

2002 • Períodos entre 9s e 13s correspondem a 2/3 dos resultados obtidos; 

• Não existem registos de períodos superiores a 17s nem inferiores a 5s; 

• A média dos registos situa-se nos 11,2s. 

2003 • 45% dos registos obtidos correspondem a períodos de pico entre os 9s e os 13s; 

• Foram observados 12 registos superiores a 17s, que correspondem a cerca de 1,5% da totalidade 
de registos neste ano; 

• A média é de 11,1s. 

2004 • Foi o ano com maior número de registos efectuados; 

• Não foram registados períodos inferiores a 5s nem superiores a 17s; 

• A média é de 10,5s. 

2005 • Cerca de 2/3 dos registos obtidos correspondem a períodos entre os 7s e os 11s; 

• Não foram registados períodos inferiores a 5s nem superiores a 17s; 

• A média dos registos obtidos é de 10,9s. 

2006 • Cerca de 2/3 dos registos obtidos correspondem a períodos entre os 7s e os 11s; 

• Não foram registados períodos inferiores a 5s; 

• A média dos registos obtidos é de 10,7s. 

 



Evolução Temporal das Características da Agitação Marítima na Costa Oeste Portuguesa 
 

60 

 

4.2.2. MÉDIA ANUAL DO PERÍODO DE PICO 

Uma das maneiras mais rápidas de se tentar prever ou verificar a tendência evolutiva de uma 
característica estudada ao longo de um período de tempo, é calcular a média obtida anualmente e 
observar se ao longo do período de registo é possível identificar uma tendência de resultados que nos 
permita chegar a alguma conclusão, Quadro 4.4 e Figura 4.15. 

 

Quadro 4.4 – Média anual dos períodos de pico registados. 

Ano Média  Ano Média 

1993 11,8  2000 12,0 

1994 12,2  2001 9,6 

1995 12,2  2002 11,2 

1996 10,6  2003 11,1 

1997 11,0  2004 10,5 

1998 12,1  2005 10,9 

1999 11,2  2006 10,7 

 

Observando a Figura 4.15, pode-se verificar que existe uma relativa estabilidade nas médias anuais 
dos registos obtidos. Verifica-se também que apesar de se notar um ligeiro decréscimo ao longo dos 
anos, existem períodos de tempo em que há uma oscilação entre cada ano e por essa razão é difícil 
interpretar uma possível tendência nos resultados exibidos. Assim, justifica-se o recurso ao método 
das médias móveis nesta análise para que, utilizando um método diferente, se tente chegar a um 
resultado que permita obter uma conclusão mais clara a partir da Figura 4.15. 

 

 

Figura 4.15 – Média anual dos períodos de pico. 

 

A Figura 4.16 apresenta as médias anuais dos períodos de pico registados neste estudo e as duas linhas 
de aproximação dos resultados de acordo com o método das médias móveis. 
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A linha representada a cor de tijolo, que corresponde a uma linha de aproximação por médias móveis 
de ordem 3, permite-nos chegar a resultados ligeiramente diferentes dos registados no Quadro 4.4, 
pois já é mais perceptível que existe um decréscimo suave nas médias dos períodos analisados ao 
longo dos anos. Na figura foi também criada uma linha de tendência por médias móveis de ordem 5. 
Através dessa linha de tendência o resultado deixa de ter qualquer dúvida e pode-se dizer que, 
efectivamente, tem existido uma diminuição ligeira, das médias dos períodos de pico registados na 
bóia ao largo do porto de Leixões. 

Será também interessante verificar que resultados serão obtidos se, em vez de se efectuar a análise 
anualmente, se agruparem os registos obtidos de dois em dois anos. A Figura 4.17 permite verificar 
essa análise dos registos bi-anuais das médias anuais dos períodos de pico. 

 

 

Figura 4.16 – Média anual dos períodos de pico e médias móveis associadas. 

 

De acordo com a Figura 4.17 pode-se verificar que ao agruparmos os registos bi-anualmente, 
chegamos a resultados semelhantes aos obtidos anualmente. É também possível verificar, nessa figura, 
que a linha de tendência criada por aproximação dos resultados sofre uma quebra ao longo do tempo e 
como consequência resulta numa diminuição do valor médio dos períodos de pico. 

 

 

Figura 4.17 – Média bi-anual dos períodos de pico. 
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4.2.3. FREQUÊNCIA MÉDIA MENSAL DOS PERÍODOS DE PICO ANUAIS 

Nesta análise pretende-se observar se é possível encontrar semelhanças entre os diferentes anos em 
que se efectuaram registos. A partir dos registos anuais obtidos, serão calculadas as médias mensais 
em cada ano.  

O objectivo será tentar perceber se existe alguma analogia na variação dessas médias mensais ao longo 
do ano. Neste estudo apenas se terá em conta os anos em que existe um número significativo de dados. 

De acordo com a Figura 4.18 verifica-se que, apesar de não existirem registos em todos os meses do 
ano, existe uma variação da média mensal que diminui nos primeiros meses do ano e que na parte final 
do mesmo se verifica um aumento desse mesmo valor. 

 

 

Figura 4.18 – Frequência média mensal do período de pico, em 1994. 

 

As Figuras 4.19 a 4.23 mostram a variação desta característica em cada ano. 

 

 

Figura 4.19 – Frequência média mensal do período de pico, em 1997. 
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Figura 4.20 – Frequência média mensal do período de pico em 1999. 

 

 

Figura 4.21 – Frequência média mensal do período de pico, em 2002. 

 

 

Figura 4.22 – Frequência média mensal do período de pico, em 2003. 

 



Evolução Temporal das Características da Agitação Marítima na Costa Oeste Portuguesa 
 

64 

 

Figura 4.23 – Frequência média mensal do período de pico, em 2006. 

 

Da observação das figuras anteriores é possível afirmar que existe uma tendência, em todos os anos 
analisados, para o registo de períodos de pico mais elevados nos meses de Outono e Inverno que nos 
meses de Primavera e Verão. Assim, em praticamente todos os anos se observa um decréscimo médio 
do período de pico até Agosto e que, posteriormente, começam a ser registados, novamente, valores 
que vão aumentando gradualmente até ao final do ano. 

 

4.3. CONDIÇÕES MÉDIAS SAZONAIS  

4.3.1. ANÁLISE MENSAL DA FREQUÊNCIA DO PERÍODO DE PICO 

Depois de analisada a evolução ao longo de cada ano, procurar-se-á agora verificar se existe alguma 
tendência mensal na evolução temporal dos registos, Quadro 4.5 e Figuras 4.24 a 4.35. 

Quadro 4.5 – Média mensal dos períodos de pico. 

Ano 

Mês 19
93

 

19
94

 

19
95

 

19
96

 

19
97

 

19
98

 

19
99

 

20
00

 

20
01

 

20
02

 

20
03

 

20
04

 

20
05

 

20
06

 
Jan.  13,7 11,9  7  12,8 13,2  11,9 11   10,4 

Fev.  12,1     14,2 13,1  11,5 11,7    

Mar.  10,9  10 13 8,2 10,8   10,6 11,7   11,1 

Abr.    11,6 9 10,8 10 10,1  9,7 8,9 11,5 11,4 9,2 

Mai.    8,15 9,3 7,2 9,8 8,1  9,2 8,1 9,3 8,4 7,3 

Jun.      6,5   7,8 8,1 8,2 7,8 7,5 7,2 

Jul.     9,7 9   7,6 7 6,9 8,3 7 8,4 

Ago.     10,7 7,4 10,3  8 7,1 7,2 7,8 7,6 8 

Set.  8,4  8,6 8,8 11 10,1  8,4 8,9 8,4 8,4 9,6 8,1 

Out. 11,4  11,4 10,6 11,7 10,1 12,1  9,8  9,4 10,7 11,9 11,4 

Nov. 12,4 10  11,4  12,9 10,2   11,2 11,3 11,2 12 12 

Dez. 12,2 12,6  10,1  12,8 11,1  8,9 10,4 9,4 13,2 12,2 12,3 
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Figura 4.24 – Variação dos períodos de pico médios, em Janeiro. 

 

 

Figura 4.25 – Variação dos períodos de pico médios, em Fevereiro. 

 

 

Figura 4.26 – Variação dos períodos de pico médios, em Março. 
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Figura 4.27 – Variação dos períodos de pico médios, em Abril. 

 

 

Figura 4.28 – Variação dos períodos de pico médios, em Maio. 

 

 

Figura 4.29 – Variação dos períodos de pico médios, em Junho. 
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Figura 4.30 – Variação dos períodos de pico médios, em Julho. 

 

 

Figura 4.31 – Variação dos períodos de pico médios, em Agosto. 

 

 

Figura 4.32 – Variação dos períodos de pico médios, em Setembro. 
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Figura 4.33 – Variação dos períodos de pico médios, em Outubro. 

 

 

Figura 4.34 – Variação dos períodos de pico médios, em Novembro. 

 

 

Figura 4.35 – Variação dos períodos de pico médios, em Dezembro. 

 

Com base na informação apresentada nas figuras anteriores é possível retirar algumas conclusões. A 
evolução das médias mensais ao longo do tempo tem sofrido, como já se havia verificado em análise 
anterior, um decréscimo suave. Analisando as tendências lineares aproximadas verifica-se que a 
diminuição que acontece em quase todos os meses do ano é praticamente irrelevante já que, 
exceptuando os meses de Julho e Agosto, em que se observam variações de 3s, a maior diferença 
apresentada é de cerca de 1s. 
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5 
DIRECÇÃO MÉDIA 

 

 

5.1. INTRODUÇÃO 

Neste ponto será analisada a característica da direcção média. Assim, serão analisadas as direcções 
mais frequentes com que as ondas incidem na costa Oeste. Para efectuar este estudo é necessário 
agrupar as direcções de ondas registadas por classes. Assim, será lógico agrupar os dados registados 
através dos diferentes pontos colaterais da rosa-dos-ventos, Figura 5.1, que mostra as oito classes em 
que foram divididos os registos. 

 

 

Figura 5.1 – Sectores considerados na análise da direcção média. 

 

5.2. NÚMERO DE REGISTOS OBSERVADOS  

O Quadro 5.1 e a Figura 5.2 apresentam o número total de registos em cada uma das classes 
consideradas. 

 

Quadro 5.1 – Número de registos considerados em cada sector. 

Direcção N NE E SE S SO O NO 

Nº de Registos 116 2 7 3 27 454 4121 11508 

% Registos 0,7 0,0 0,0 0,0 0,2 2,8 25,4 70,9 
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Figura 5.2 – Número de registos considerados em cada sector. 

 

Da análise da Figura 5.2 verifica-se que 95% das ondas que chegam à costa Oeste portuguesa provêm 
de apenas duas direcções: Oeste e Noroeste. 

 

5.3. FREQUÊNCIA ANUAL DAS DIRECÇÕES MÉDIAS 

Depois de analisados os registos totais da direcção média das ondas, serão agora analisados esses 
mesmos registos, mas filtrando os resultados anualmente, Quadros 5.2a e 5.2b. 

Analisando esses quadros verifica-se que as direcções Oeste e Noroeste são aquelas em que as 
frequências de registo de ondas são claramente superiores às restantes orientações. De notar que, se 
observarmos as orientações de Nordeste, Este, Sudeste e Sul, percebe-se que raramente se observam 
ondas com essas direcções, mas que mesmo assim foram incluídas nesta análise. 

A Figura 5.3 mostra essa variação para 1993. Através da figura é de fácil percepção que a direcção 
dominante é a de Noroeste que contém cerca de 85% dos registos observados. 

 

Quadro 5.2a – Número de registos da direcção média, por ano, de 1993 a 1999. 

Direcção/Ano 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Norte 1 2      

Nordeste        

Este        

Sudeste        

Sul 3    4 2  

Sudoeste 4 7  28 29 17 23 

Oeste 14 138 7 147 227 116 213 

Noroeste 130 300 46 220 334 547 676 
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Quadro 5.2b – Número de registos da direcção média, por ano, de 2000 a 2006. 

Direcção/Ano 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Norte 1 21 19 18 20 8 26 

Nordeste    2  0  

Este  4  2  1  

Sudeste  1  2    

Sul 1  3 6 2  6 

Sudoeste 7 26 62 83 51 31 86 

Oeste 59 313 737 836 313 382 619 

Noroeste 332 1078 1632 2074 1492 853 1794 

 

 

Figura 5.3 – Frequência dos registos das direcções médias (%), em 1993. 

 

As figuras correspondentes aos anos posteriores a 1993 não serão apresentadas neste estudo pois, 
como é perceptível de verificar nos Quadros 5.2a e 5.2b, não iriam acrescentar informação diferente da 
apresentada, dado que os registos obtidos ao longo do tempo não sofreram alterações e a grande 
percentagem das ondas que chegam à costa onde se situa a bóia direccional provém da mesma 
direcção. 
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6 
DISTRIBUIÇÕES CONJUNTAS 

 

 

6.1 INTRODUÇÃO 

Nesta fase do trabalho e, depois de analisadas isoladamente cada característica da agitação marítima, é 
importante tentar perceber se existe alguma relação entre os valores registados das características em 
estudo. 

O estudo que se segue pretende analisar a relação entre a altura de onda significativa e o período de 
pico, quando se fixa uma determinada direcção. As direcções médias de onda a fixar serão apenas as 
mais representativas do registo obtido. Assim, serão analisadas duas distribuições conjuntas da altura 
de onda significativa e do período de pico, uma para a direcção Oeste e outra para Sudoeste. 

De realçar que as percentagens apresentadas foram normalizadas para que a análise gráfica seja de 
mais fácil compreensão. 

 

6.2 DISTRIBUIÇÃO CONJUNTA DA ALTURA DE ONDA SIGNIFICATIVA  
       E DO PERÍODO DE PICO NAS DIRECÇÕES DE OESTE E NOROESTE 

O Quadro 6.1 apresenta a distribuição conjunta da altura de onda significativa e do período de pico 
para as direcções Oeste e Noroeste. 

Quadro 6.1 – Distribuição conjunta da altura de onda significativa e do período de pico, por direcção em %. 

NW (73%) 5-7 7-11 11-15 >15  W (27%) 5-7 7-11 11-15 >15 

<1 3 7 1 0  <1 2 8 2 0 

1-3 7 36 16 1  1-3 2 34 17 1 

3-5 0 4 13 1  3-5 0 8 13 1 

>5 0 0 7 2  >5 0 0 9 2 

 

Da análise do Quadro 6.1 verifica-se que: 

• As distribuições conjuntas da altura de onda significativa e do período de pico nas duas 
direcções estudadas assemelham-se entre si, pois a maior percentagem de registos observados 
encontra-se na classe de períodos entre 7s e 11s e de alturas de onda entre 1 a 3m; 

• As alturas de onda significativas superiores a 5m, nas duas direcções estudadas, apenas 
reflectem 10% dos registos obtidos. 
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• A observação das alturas de onda significativas superiores a 5m só é possível para períodos 
superiores a 11s. Verifica-se também que para períodos superiores a 15s, não existe nenhum 
registo de onda inferior a 1m. 

 

6.3. DISTRIBUIÇÃO DAS ALTURAS DE ONDA SIGNIFICATIVAS MÁXIMAS  
        E DOS PERÍODOS DE PICO, POR DIRECÇÃO MÉDIA 

Nesta análise serão considerados os maiores valores da altura de onda significativa e do período de 
pico registados que serão associados à direcção média correspondente. Nesta distribuição, serão 
apenas consideradas as vinte maiores alturas de onda significativas e os vinte maiores períodos de pico 
em cada ano. Nos Quadros 6.2 e 6.3 é apresentada essa análise, para cada ano de registos. 

 

Quadro 6.2 - Distribuição da direcção associada às 20 maiores alturas de onda significativas por ano. 

D
ire

cç
ão

 

19
93

 

19
94

 

19
95

 

19
96

 

19
97

 

19
98

 

19
99

 

20
00

 

20
01

 

20
02

 

20
03

 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

NE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

O 0 0 0 1 15 18 17 1 0 20 0 0 6 0 

NO 20 20 20 19 5 2 3 19 20 0 20 20 14 20 

 

Quadro 6.3 - Distribuição da direcção associada aos 20 maiores períodos de pico por ano. 

D
ire

cç
ão

 

19
93

 

19
94

 

19
95

 

19
96

 

19
97

 

19
98

 

19
99

 

20
00

 

20
01

 

20
02

 

20
03

 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

NE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

O 0 1 0 3 9 10 0 0 13 10 15 3 6 4 

NO 20 19 20 17 11 10 20 20 7 10 5 17 14 16 
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Da análise dos quadros anteriores pode-se concluir que: 

• No Quadro 6.2 verifica-se que 72% dos registos estão associados à direcção Noroeste. Apenas 
nos anos de 1997, 1998, 1999 e 2001, a direcção Oeste obteve um maior número de registos que 
a direcção Noroeste. 

• No Quadro 6.3. verifica-se que 73% dos registos estão associados à direcção Noroeste. Somente 
em 2001 e 2003, a direcção Oeste obteve um maior número de registos do que a direcção 
Noroeste. 
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7 
SÍNTESE E CONCLUSÕES 

 

 

O estudo realizado corresponde à análise da evolução temporal das características da agitação 
marítima na costa Oeste Portuguesa no que diz respeito aos dados relativos à bóia ondógrafa existente 
ao largo do porto de Leixões, entre 1993 e 2006. 

Esta análise consiste no tratamento de dados referentes a três características da agitação marítima: a 
altura de onda significativa (Hmo), o período de pico (Tp) e a direcção média. 

A observação e tratamento deste tipo de dados é de fundamental interesse em várias práticas de 
Engenharia Portuária, como por exemplo, estudos de propagação da agitação marítima, projecto e 
concepção de estruturas portuárias e análise de registos de agitação marítima. 

Na investigação realizada ocorreram várias limitações que dificultaram bastante a obtenção de 
resultados. O facto da aquisição de dados depender de equipamentos, neste caso de bóias direccionais, 
de medição e de estas se encontrarem inaptas durante vários períodos de tempo fazem com que os 
dados adquiridos não existam, muitas vezes, de forma contínua. De referir que, um estudo deste tipo, 
seria bastante mais preciso se a base de dados obtida fosse bastante mais alargada, isto é, o facto de se 
trabalhar apenas num período de análise com treze anos de registos faz com que alguns dos resultados 
não permitam uma conclusão clara e precisa. Assim, este estudo, para além de revelar dados que são 
importantes para vários estudos da agitação marítima, permite que, no futuro, se possa partir de uma 
base já construída para se adicionarem registos com períodos de análise mais alargados. 

A caracterização da agitação marítima realizada diferencia três tipos de condições na análise dos 
registos. A condição média global, que visa o estudo dos dados adquiridos integralmente, em que são 
analisados anualmente. A condição média sazonal, condição que analisa a variação dos registos num 
determinado período do ano e as condições de temporal que são bastante importantes no estudo e 
dimensionamento de estruturas marítimas. Esta última condição implica a utilização de filtros nos 
registos obtidos para que a análise incida somente em registos que atingem valores elevados da altura 
de onda significativa. Este tipo de análise varia consoante o local de estudo em que se situa a recolha 
de dados sendo que, no presente caso, se optou por considerar que se encontra na condição de 
temporal sempre que os valores de altura de onda significativa sejam superiores a 6m. 

A análise estatística dos dados adquiridos foi iniciada com a caracterização de alturas de onda 
significativas em condições médias globais. Da interpretação desses dados resultaram várias 
conclusões. 

Na análise da distribuição anual da altura de onda significativa verifica-se que é muito difícil retirar 
conclusões genéricas dos resultados obtidos. Devido à falta de dados em vários períodos de cada ano, 
não é possível obter conclusões que interpretem aquilo que acontece efectivamente. 
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Para alguns registos anuais mais completos é possível verificar que os valores de altura de onda 
significativa mais elevados se situam nos meses correspondentes à época de Outono/Inverno, mas 
mesmo estas simples interpretações gráficas não são de análise precisa. 

Na análise média global da distribuição anual de alturas de onda significativas por classes foi 
efectuada uma classificação dos registos obtidos agrupando-os em várias classes de altura de onda 
significativa. O resultado desta análise permite retirar as seguintes conclusões: os registos de alturas de 
onda significativas superiores a 7m têm uma frequência muito baixa sendo que, na sua totalidade, não 
chegam aos 5% do total de registos adquiridos; a maior frequência de registos ocorre nas classes de 
ondas que se situam entre 2 e 5m; verifica-se que, com a evolução temporal, os registos mais 
frequentes continuam a pertencer ao mesmo tipo de classe, não havendo, por isso, uma variação das 
alturas de onda significativas mais frequentes ao longo do tempo. 

As conclusões referentes à distribuição bi-anual da altura de onda significativa, por classes, 
assemelham-se às realizadas anualmente e obtêm-se as mesmas conclusões que no registo anual. 

Depois de analisados os registos por classes de alturas de onda, efectuou-se uma análise da média 
anual e bi-anual de altura de onda significativa. Atendendo aos resultados obtidos anualmente é de 
salientar três conclusões importantes. A média global de altura de onda significativa é de 3,5m. Em 
nenhum dos anos se registaram médias superiores a 4,5m e que o valor médio anual mais baixo 
atingido foi, em 2001, de 2,1m. 

Quanto à análise evolutiva desta média, pode-se concluir que, ao longo do período de aquisição de 
dados, tem-se vindo a verificar uma quebra significativa na média anual registada dado que, com a 
utilização do método das médias móveis, é possível verificar que existe um decréscimo das médias 
anuais de altura de onda significativa. 

No que respeita à análise bi-anual, as conclusões a retirar são semelhantes aos resultados da análise 
anual, já que o estudo estatístico mostra resultados claros que evidenciam que os valores médios de 
altura de onda significativa bi-anuais sofreram quedas médias de, aproximadamente, 1,5m desde 1993 
até 2006. 

Utilizando a média mensal dos registos obtidos e representando-os graficamente ao longo de cada ano, 
verifica-se que a variação é bastante semelhante entre si. O estudo realizado nestas condições permite 
concluir que a distribuição anual dos registos segue uma forma bastante característica. Constata-se que 
se obtêm valores médios de altura de onda significativa mais elevados nos períodos de Janeiro a 
Março e de Outubro a Dezembro, permitindo assim afirmar que, regra geral, existem alturas de onda 
significativas mais elevadas nos períodos de Outono e Inverno do que na época do ano que 
corresponde às estações de Primavera e Verão. 

Relativamente às condições médias sazonais, a caracterização de altura de onda significativa permite 
retirar também algumas conclusões. 

Com base nos registos obtidos no período de análise considerado, foram efectuadas duas análises 
distintas.Ao considerarmos somente os meses relativos ao período mais quente do ano (entre Maio e 
Setembro) conclui-se que a evolução mensal anual não se alterou significativamente, obtendo-se assim 
resultados relativamente constantes ao longo do período de aquisição de dados. 

No entanto, analisando o período de Outono/Inverno obtém-se outro tipo de conclusões: os meses 
iniciais do ano (Janeiro a Março) revelam que existe uma diminuição média mensal, enquanto o 
período relativo aos meses de Outubro a Dezembro mostram que existe essa mesma diminuição 
apenas numa fase inicial e que, a partir de 2003, essa tendência se inverte e os registos de altura de 
onda significativa aumentam ligeiramente até 2006. 
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A análise da frequência média mensal das alturas de onda significativas é semelhante à anterior, mas o 
tratamento dos dados utilizando a média mensal de cada ano permite retirar conclusões mais precisas 
em alguns pontos. 

No que respeita ao período de Maio a Setembro nota-se que, efectivamente, existe uma estabilidade 
nos resultados médios, exceptuando os registos obtidos no ano de 1997 que, nesses meses, revelam 
valores superiores aos restantes anos em estudo. 

No que à análise das condições de temporal diz respeito, apenas se contabilizaram as alturas de onda 
significativas superiores a 6m. Dos registos obtidos conclui-se que, através do estudo realizado pelo 
método das médias móveis, a evolução temporal desta análise divide-se em dois períodos distintos. 
Um primeiro, que contempla o período entre 1993 e 2000, em que se demonstra que a média anual se 
mantém praticamente constante durante este espaço de tempo e um segundo período, de 2000 a 2006, 
em que existe uma subida dos valores médios das alturas de onda significativas. 

Nesta análise foi também feita uma análise dos máximos anuais exibidos e verifica-se, novamente, a 
mesma evolução temporal, exceptuando os primeiros anos de registo, que na análise anterior pareciam 
manter os seus valores médios, e que aqui revelam aumentos significativos. 

A análise dos períodos de pico é homóloga à realizada para as alturas de onda significativas e daqui 
conclui-se que a classe que obteve maior frequência de período de pico foi a classe que engloba 
períodos de pico entre 9s e 13s. Verificando os dados graficamente constata-se que, ao longo do 
tempo, as classes predominantes se mantêm e que as frequências de período de pico inferiores a 5s e 
superiores a 15s obtêm frequências muito baixas, sendo que a sua média não supera os 3,5% dos 
registos observados. 

Quanto à média anual e bi-anual de período de pico é de salientar vários aspectos importantes. A 
análise das médias anuais de período de pico revela valores muito próximos em todos os anos. Como 
da simples análise estatística da evolução destes valores não se retiram conclusões imediatas, utilizou-
se o método das médias móveis no estudo anual e bi-anual. Aí, é possível verificar que existe uma 
diminuição dos valores médios, quer anuais ou bi-anuais, destes registos. De salientar que essa 
diminuição é muito pequena, dado que se trata de um decréscimo estimado de cerca de 0,5s ao longo 
de todo o período de análise. 

Quanto à frequência média mensal dos períodos de pico, por ano, e de acordo com o evidenciado na 
análise dos registos, verifica-se, nos anos em que é possível efectuar um estudo com um número de 
registos suficientes, que as frequências anuais tendem a aparecer com valores superiores nos períodos 
que compreendem os meses de Janeiro a Março e de Outubro a Dezembro, sendo que nos meses 
intermédios do ano os valores de período de pico apresentam médias mais baixas. 

No que respeita às condições médias sazonais desta característica regista-se que, da análise efectuada, 
a evolução temporal efectuada demonstra que existe uma estabilidade muito elevada dos registos 
obtidos. A análise mensal revela que, exceptuando os meses correspondentes a Julho e Agosto em que 
existe um decréscimo de quase 3s, nos restantes meses a diferença estimada, quando aplicada uma 
correlação linear aos dados obtidos, é de 1s nos casos mais extremos, havendo situações em que não 
existe diferença relevante na evolução mensal do período de pico. 

A observação dos registos que contêm informação sobre a direcção média das ondas que chegam à 
costa Oeste portuguesa, mais precisamente, ao largo do porto de Leixões, mostra que existem duas 
direcções predominantes em relação às restantes, verificando-se que as direcções de Oeste e Noroeste 
representam cerca de 96% da totalidade dos dados adquiridos. 
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Da análise destas duas direcções é de salientar o facto de, em percentagem relativa, a direcção de 
Noroeste representa 73% dos registos ocorridos. O estudo realizado aos valores máximos de altura de 
onda significativa e períodos de pico para cada uma das direcções revelam também que esses valores 
extremos não alteram a proporcionalidade existente dos restantes registos, por direcção. 

A análise conjunta das características da agitação marítima torna-se bastante relevante para este 
estudo. Assim, a distribuição conjunta de altura de onda significativa e período de pico, por direcção, 
mostra que o factor direcção não é relevante, pois para as duas direcções fixadas, não existem 
alterações nas percentagens das frequências conjuntas de altura de onda significativa e períodos de 
pico. 

Aquilo que é mais importante referir é que existe uma relação mais ou menos linear entre altura de 
onda significativa e períodos de pico, isto é, verifica-se que com o aumento dos valores de altura de 
onda significativa existe um aumento de período de pico. Logo, desta relação constata-se que, para 
valores das alturas de onda significativas elevadas não existem valores de período de pico baixos e 
vice-versa. 

Em relação às condições de temporal efectuou-se um estudo utilizando o método de Weibull. O estudo 
englobou duas partes distintas. Numa primeira fase analisaram-se apenas as alturas de onda 
significativas máximas anuais, verificando-se, para esta situação, que a utilização do parâmetro k=2,0 
será a mais correcta, visto que se obtém o melhor coeficiente de correlação linear. Por último, foi 
efectuada uma análise semelhante, mas considerando-se todos os registos com alturas de onda 
significativas superiores a 6m. Com base neste conjunto de dados mais alargado, foi possível obter 
resultados distintos dos anteriores, com uma fiabilidade maior, dado que a regressão linear utilizada 
para os diferentes valores do parâmetro k, apresentaram coeficientes de correlação linear maiores 
verificando-se que, para k=1,3, este coeficiente é bastante próximo da unidade. 
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ANEXO A1 

Distribuição de Weibull para as 
alturas de onda significativas máximas anuais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Evolução Temporal das Características da Agitação Marítima na Costa Oeste Portuguesa 
 

86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Evolução Temporal das Características da Agitação Marítima na Costa Oeste Portuguesa 
 

87 

 

• Alturas de onda significativas máximas anuais consideradas 
 

 Alturas de onda significativas máximas anuais 
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• Cálculos: 

 

Quadro A1.1 – Cálculo de Ym, para diferentes valores de k. 

        Ym=(-ln(-1-f(Hmo<Hmom)))1/k         
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Y
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, i
 (

k=
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14 1 14 0,949 0,051 2,975 4,279 3,908 2,975 2,313 1,725 

  2  0,879 0,121 2,111 2,707 2,544 2,111 1,776 1,453 

  3  0,809 0,191 1,654 1,956 1,876 1,654 1,473 1,286 

  4  0,739 0,261 1,342 1,480 1,444 1,342 1,254 1,158 

  5  0,668 0,332 1,104 1,141 1,132 1,104 1,079 1,051 

  6  0,598 0,402 0,912 0,885 0,892 0,912 0,932 0,955 

  7  0,528 0,472 0,751 0,683 0,699 0,751 0,803 0,867 

  8  0,458 0,542 0,613 0,520 0,542 0,613 0,686 0,783 

  9  0,388 0,612 0,491 0,387 0,411 0,491 0,579 0,701 

  10  0,318 0,682 0,383 0,278 0,301 0,383 0,478 0,619 

  11  0,248 0,752 0,285 0,187 0,208 0,285 0,380 0,534 

  12  0,178 0,822 0,196 0,114 0,130 0,196 0,285 0,442 

  13  0,108 0,892 0,114 0,055 0,066 0,114 0,188 0,337 

  14   0,037 0,963 0,038 0,013 0,017 0,038 0,081 0,195 
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• Determinação dos parâmetros A e B, para k=0,75, 0,8, 1,0, 1,3 e 2,0. 
 

 

Figura A1.1 – Parâmetros A e B para k=0,75. 

 

 

Figura A1.2 – Parâmetros A e B para k=0,8. 

 

 

Figura A1.3 – Parâmetros A e B para k=1.0 
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Figura A1.4 – Parâmetros A e B para k=1,3. 

 

 

Figura A1.5 – Parâmetros A e B para k=2.0. 
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Quadro A1.2 – Cálculo de Hmor e do nível de confiança, para diferentes períodos de retorno. 
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0,75 14 30 1 5,1149 11,09 2,3789 1,4091 3,3523 

Hmor 

MAX 15,38 16,62 19,73 

1,01  45 1 5,9437 11,92 2,7211 1,4091 3,8345 

Hmor 

MAX 16,83 18,25 21,82 

5,919  60 1 6,5500 12,53 2,9714 1,4091 4,1872 

Hmor 

MAX 17,89 19,44 23,34 

0,8  30 1 4,6189 11,03 2,1741 1,4091 3,0637 

Hmor 

MAX 14,95 16,08 18,93 

1,122  45 1 5,3171 11,81 2,4624 1,4091 3,47 

Hmor 

MAX 16,25 17,53 20,76 

5,843  60 1 5,8241 12,38 2,6717 1,4091 3,7649 

Hmor 

MAX 17,20 18,59 22,09 

1  30 1 3,4011 11,06 1,6714 1,4091 2,3553 

Hmor 

MAX 14,08 14,95 17,14 

1,547  45 1 3,8066 11,69 1,8388 1,4091 2,5912 

Hmor 

MAX 15,01 15,97 18,38 

5,803  60 1 4,0943 12,14 1,9576 1,4091 2,7586 

Hmor 

MAX 15,67 16,69 19,25 

1,3  30 1 2,5641 10,55 1,3258 1,4091 1,8684 

Hmor 

MAX 12,94 13,63 15,37 

2,117  45 1 2,7962 11,04 1,4216 1,4091 2,0034 

Hmor 

MAX 13,60 14,34 16,21 

5,118  60 1 2,9574 11,38 1,4882 1,4091 2,0971 

Hmor 

MAX 14,06 14,84 16,79 

2  30 1 1,8442 10,15 1,0286 1,4091 1,4495 

Hmor 

MAX 12,00 12,54 13,89 

3,233  45 1 1,9510 10,49 1,0727 1,4091 1,5117 

Hmor 

MAX 12,43 12,99 14,39 

4,183  60 1 2,0234 10,72 1,1026 1,4091 1,5538 

Hmor 

MAX 12,71 13,29 14,73 

 

 



Evolução Temporal das Características da Agitação Marítima na Costa Oeste Portuguesa 
 

91 

 

 

 

 

 

ANEXO A2 

Análise de Weibull para as 
alturas de onda significativas superiores a 6m 
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Quadro A2.1 – Cálculo de Hmor e do nível de confiança, para diferentes períodos de retorno. 
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0,75 459 30 32,786 13,1137 11,4922 0,8344 1,1382 0,9498 

Hmor 

MAX 12,71 13,06 13,94 

0,398   45 32,786 14,1524 11,9056 0,8968 1,1382 1,0208 

Hmor 

MAX 13,21 13,59 14,54 

6,273   60 32,786 14,9012 12,2037 0,9418 1,1382 1,0720 

Hmor 

MAX 13,58 13,97 14,97 

0,8   30 32,786 11,1652 11,2806 0,7174 1,1382 0,8166 

Hmor 

MAX 12,33 12,63 13,39 

0,452   45 32,786 11,9923 11,6545 0,7671 1,1382 0,8731 

Hmor 

MAX 12,77 13,10 13,91 

6,234   60 32,786 12,5862 11,9229 0,8027 1,1382 0,9137 

Hmor 

MAX 13,09 13,43 14,28 

1   30 32,786 6,8911 10,6037 0,4606 1,1382 0,5243 

Hmor 

MAX 11,27 11,47 11,96 

0,655   45 32,786 7,2966 10,8693 0,4850 1,1382 0,5520 

Hmor 

MAX 11,58 11,78 12,29 

6,09   60 32,786 7,5843 11,0577 0,5023 1,1382 0,5717 

Hmor 

MAX 11,79 12,00 12,53 

1,3   30 32,786 4,4140 9,9403 0,3118 1,1382 0,3549 

Hmor 

MAX 10,39 10,53 10,86 

0,916   45 32,786 4,6125 10,1220 0,3237 1,1382 0,3685 

Hmor 

MAX 10,59 10,73 11,07 

5,897   60 32,786 4,7518 10,2496 0,3321 1,1382 0,3780 

Hmor 

MAX 10,73 10,87 11,23 

2   30 32,786 2,6251 9,1637 0,2043 1,1382 0,2326 

Hmor 

MAX 9,46 9,55 9,76 

1,393   45 32,786 2,7012 9,2698 0,2089 1,1382 0,2378 

Hmor 

MAX 9,57 9,66 9,88 

5,507   60 32,786 2,7539 9,3432 0,2121 1,1382 0,2414 

Hmor 

MAX 9,65 9,74 9,97 
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• Determinação dos parâmetros A e B, para k=0,75, 0,8, 1,0, 1,3 e 2,0 

 

 

Figura A2.1 – Parâmetros A e B para k=0,75. 

 

Figura A2.2 – Parâmetros A e B para k=0,80. 

 

 

Figura A2.3 – Parâmetros A e B para k=1,0. 
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Figura A2.4 – Parâmetros A e B para k=1,3. 

 

 

 

Figura A2.5 – Parâmetros A e B para k=2,0. 

 


