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Termos de referência
O presente relatório descreve os trabalhos efetuados na campanha de campo Beach to Canyon nº6,
realizada de 11 a 15 de setembro de 2013, no âmbito do projeto Beach to Canyon - Processos de
Transferência Sedimentar Praia-Canhão, financiado pela Fundação para Ciência e a Tecnologia (contrato
PTDC/MAR/114674/2009).

Objetivos
A campanha teve como objetivo quantificar a deriva litoral na praia do Norte. Neste contexto foram
efetuadas as seguintes tarefas 1) injeção de 10 toneladas de traçador de transporte sedimentar na Praia
do Norte; 2) amostragem de sedimentos para deteção do traçador no sistema de praia Norte-GuilhimPrainha-Nazaré, plataforma interna adjacente e cabeceira do canhão submarino da Nazaré; 3) aquisição
de dados de ondas e correntes; e 4) caracterização morfológica do sistema de praia.

Localização geográfica
A área de estudo localiza-se na costa oeste portuguesa no troço costeiro que se estende deste a praia do
Norte e a praia da Nazaré (Figura 1).

Figura 1. Localização geográfica da praia do Norte e da Nazaré.
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Descrição dos trabalhos de campo
Pessoal participante
A lista das pessoas envolvidas nas atividades que constam deste relatório encontra-se discriminada na
Tabela 1.
Tabela 1. Lista de pessoal (FCUL – Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa; IH – Instituto
Hidrográfico; MNHNC – Museu Nacional de História Natural e da Ciência da Universidade de Lisboa; URJC Universidad Rey Juan Carlos)
Nome
Instituição
Nome
Instituição
José Aguiar

IH

José Ferreira

FCUL

Catarina Amaro

FCUL

Paula Figueiredo

FCUL

Sandra Amaro

FCUL

Conceição Freitas

FCUL

César Andrade

FCUL

Ana Gomes

FCUL

Ana Isabel Antunes

FCUL

Vili Grigorova

FCUL

Ana Lúcia Antunes

FCUL

Nuno Lapa

IH

Sheyla Azevedo

FCUL

Cristina Lira

FCUL

Ana Bastos

FCUL

Cecília Luz

IH

Barata

IH

Ernesto Mendes

IH

Fernando Barrio

URJC

Laura Mourato

FCUL

Aurora Bizarro

IH

Anabela Oliveira

IH

Ivana Bosnic

FCUL / IH

José Paulo Pinto

IH

Milton Cabral

IH

Cassandra Pólvora

IH

Mafalda Carapuço

FCUL

Joaquim Pombo

IH

Ruben Cardoso

FCUL

Laura Reis

IH

Carla Caroça

FCUL

Mónica Ribeiro

FCUL / IH

Catarina Carvalho

FCUL

João Sá

FCUL

João Cascalho

MUHNAC / FCUL

Ruben Santos

IH

Pedro Costa

FCUL

Ana Maria Silva

FCUL

Tenente Costa

IH

Isaac Silva

IH

Gonçalo Cunha

FCUL

Jorge da Silva

IH

João Dias

FCUL

Margarida Silva

FCUL

Zenaida Diogo

FCUL

Tanya Silveira

FCUL

Débora Duarte

FCUL

Sónia Simões

FCUL

Joana Duarte

FCUL

Rui Taborda

FCUL

João Duarte

IH

Guarnição UAM Fisália

MARINHA

Hugo Esteves

FCUL

Cabo Fernandes

IH
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Material utilizado
O material/equipamento utilizado durante a campanha encontra-se discriminado na Tabela 2.
Tabela 2. Lista de material utilizado nas várias tarefas da campanha.
Tarefa

Material

Sistema de vídeo



Camara de vídeo instalada no forte S. Miguel Arcanjo e
nas IS da Confraria da Nossa Senhora da Nazaré

Topografia



4 GPS diferencial Leica

Injeção e deteção de traçador



630 sacos de 16 kg de areia marcada com tinta
fluorescente
Lâmpadas ultra violeta
Máquina fotográfica digital Olympus µTough 8010
SANDBOX© v.4.0




Amostragem de sedimentos de
praia





Caixas de plástico para amostrar sedimento
Sacos de plástico para armazenar sedimento
Papel vegetal, lápis e marcadores de tinta permanente
para referenciar amostras

Amostragem de sedimentos de
plataforma





Amostrador de sedimentos Smith-McIntyre
Caixas Domplex para armazenar amostras
Marcadores de tinta permanente para referenciar
amostras

Medição de correntes, ondas e
sedimento em suspensão








1 ADCP (Acoustic Doppler Current Profiler) com módulo
de ondas
1 ADP (Acoustic Doppler Profiler)
LISST (Laser In Situ Scattering Transmissometry)
2 ADV (Acoustic Doppler Velocimeter)
Flutuadores derivantes com GPS (Univ. Porto)
Laranjas





Cadernos de campo
Lápis
Máquinas fotográficas

Observações de campo
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Trabalhos desenvolvidos
A cronologia dos trabalhos desenvolvidos encontra-se sumarizada na Tabela 3.

Hora

Tabela 3. Cronologia dos trabalhos desenvolvidos.
Dia 1
(11 setembro)
Equipa Terra

Equipa Mar

5:00

Partida do IH – Lisboa.

5:30 – 6:00

Carregamento de material na BH – Seixal.

8:00

Chegada à Nazaré.

8:00 – 10:00

Configuração e montagem dos equipamentos
nas estruturas.

9:00

Partida da FCUL.

11:00

Chegada à Nazaré.

11:00 – 14:00

Escolha do local de injeção e medição da
corrente de deriva.

15:00 – 17:00

Aquisição de dados topográficos.

15:00 – 18:00

Transporte do traçador até ao ponto de
injeção e descarregamento do material.

15:30

Fundeamento do ADP e do ADCP.
Dia 2
(12 setembro)

Hora
Equipa Terra
9:00 – 10:00
10:00 – 11:30
12:00 – 17:20
12:00 – 18:00

15:00

Equipa Mar

Programação do sistema de vídeo
monitorização da praia do Norte.
Reunião de toda equipa para definição e
distribuição de tarefas.
Injeção de traçador.
Amostragem de sedimentos para deteção de
traçador. Estimação da altura e período das
ondas e da magnitude da corrente de deriva.
Instalação das estacas com anilhas para
medição das variações morfológicas do perfil
de praia.

15:00 – 19:00

Instalação da estrutura com ADVs na praia do
Norte.

18:00 – 20:00

Recolha das caixas Matrex com amostras de
sedimentos colhidos na praia.

Amostragem de sedimentos na plataforma
interna e na cabeceira do canhão submarino
da Nazaré para deteção de traçador.
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Hora

Tabela 3. Cronologia dos trabalhos desenvolvidos (continuação).
Dia 3
(13 setembro)
Equipa Terra

Equipa Mar

2:30 – 5:30

Amostragem e aquisição de imagens dos
sedimentos superficiais para deteção de
traçador.

9:00

Retirada da estrutura com ADVs.

13:30 - 15:30

Levantamento topográfico junto ao Guilhim e
na Prainha, e amostragem de sedimentos
para deteção de traçador.

11:30

Recolha dos equipamentos fundeados.

16:00 - 16:30

Medição e recolha das estacas.
Dia 4
(14 setembro)

Hora
Equipa Terra

Equipa Mar
Recolha de amostras junto à cabeceira do
canhão da Nazaré.

11:30 - 12:30

16:00 – 19:30

Levantamento topográfico e amostragem de
sedimentos nos perfis da praia do Norte e na
Prainha para deteção do traçador.
Amostragem de alguns grãos marcados de
dimensão superior à areia.
Dia 5
(15 setembro)

Hora
Equipa Terra

4:30 – 7:00

13:00 – 14:30

Equipa Mar

Levantamento topográfico da Prainha.
Inspeção de grãos marcados com luz UV e
amostragem de sedimentos para deteção de
traçador.
Observação e aquisição de fotografias da
Prainha a partir do Sítio e da Pedreneira.

16:00

Saída da Nazaré

18:00

Chegada a Lisboa
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Aquisição de dados morfológicos
A caracterização morfológica do sistema de praia Norte-Guilhim-Nazaré inclui vários levantamentos
topográficos realizados com um GPS diferencial em modo RTK, e a monitorização das variações
altimétricas e das profundidades de mistura registadas em 10 estacas (RODs) colocadas ao longo de um
perfil transversal à praia do Norte (Figura 2).

A

B

Figura 2. Monitorização das variações morfológicas do perfil da praia do Norte. (A) Aspeto das estacas ao longo do
perfil. (B) Medição das estacas e da profundidade de mistura.

Os levantamentos incluem a topografia dos perfis previamente adotados na praia do Norte (PN1 a PN9) e
na praia da Nazaré (PNZ1 a PNZ3), dos perfis onde o traçador foi injetado (PCET0) e amostrado (PCET-50,
PCET50 a PCET600), do perfil monitorizado com as estacas (PRODS), bem como dos perfis da praia do
Norte junto ao promontório e ao Guilhim. Foram ainda realizados levantamentos da topografia geral da
Prainha e da linha de último espraio da praia da Nazaré (UESP) (Figura 3 e Tabela 4).
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Figura 3. Levantamentos topográficos do sistema praia do Norte-Guilhim-Prainha-Nazaré.
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Tabela 4. Síntese dos dados topográficos adquiridos.
Dia

Praia

Topografia

Referências B2C

Perfis topográficos B2C (PN1 a PN9)
Perfil topográfico Promontório
Posições de amostragem CET (-50 a 500)
Perfil topográfico Guilhim
Pedra no topo do rochedo
Perfis topográficos CET (-50 a 600)
Equipamento oceanografia (ADVs)
Perfil topográfico RODs
Perfil topográfico Guilhim

B2C_PN#
B2C_PPromontorio
B2C_CET
B2C_PGuilhim
B2C_Apoio
B2C_PCET
B2C_Equipamento
B2C_PROD
B2C_PGuilhim

11 Setembro de
2013

Praia do Norte

12 Setembro de
2013
Praia do Norte

Praia do Norte

12 Setembro de
2013
Praia da Nazaré

Praia da Nazaré

Perfis topográficos B2C Nazaré (PNZ1 a
PNZ3)
Ultimo espraio na Nazaré
Pontos de verificação

12-13 Setembro de
2013
(noite)

Praia do Norte

Pontos de amostragem CET (praia do
Norte)
Pontos de AI (análise de imagem)

13 Setembro de
2013

Praia do Norte e
Prainha

14 Setembro de
2013

Praia do Norte
Prainha e
Praia da Nazaré

15 Setembro de
2013

Prainha e Praia
da Nazaré

Pontos de amostragem CET (Prainha)
Perfil topográfico Guilhim
Topografia geral (Prainha)
Posição de RODs
Perfil topográfico RODs
Posições de amostragem CET (550 e 600)
Pontos de amostragem CET (todos os
locais)
Recolha de GM (grãos marcados)
Perfis topográficos CET (-50 a 600)
Perfil topográfico Guilhim
Perfil topográfico PNZ1 (Praia da Nazaré)
Topografia geral (Prainha)
Pontos de amostragem CET (Prainha e
Nazaré)
Perfil topográfico PNZ1 (Praia da Nazaré)
Topografia geral (Prainha)

Ficheiro dados em
bruto em .txt

Ficheiro de dados
filtrado em .shp

Observações
As posições CET550 e CET600
foram levantadas a 14 Set e
adicionadas nestes ficheiros;
falta a posição da
amostragem na Prainha.

11Set2013.txt

11Set2013.shp

12Set2013PNorte.txt

12Set2013PNorte.shp

B2C_PNZ#
B2C_UESP
Verificacao

12Set2013PNazare.txt

12Set2013PNazare.shp

B2C_CETam
B2C_AI

12Set2013noite.txt

12Set2013noite.shp

B2C_CETam
B2C_PGuilhim
B2C_Topo
B2C_ROD
B2C_PROD

13Set2013.txt

13Set2013.shp

B2C_CET
B2C_CETam
B2C_GM
B2C_PCET
B2C_PGuilhim
B2C_PNZ1
B2C_Topo

14Set2013.txt

14Set2013.shp

B2C_CETam
B2C_PNZ1
B2C_Topo

15Set2013.txt

15Set2013.shp

Perfil PNZ1 foi levantado um
pouco a sul da posição
geralmente adotada

B2CSet2013.shp

Ficheiro com a totalidade dos
dados topográficos

-

Nos pontos de amostragem
CETam falta a localização de
CETam 09 !
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Aquisição de dados oceanográficos
A caracterização oceanográfica foi realizada através de vários equipamentos (Figura 4). Na plataforma
interna frente à praia do Norte foi fundeado um ADCP (com módulo de ondas) para medir as ondas e
correntes e um LISST para medir a concertação e a granulometria dos sedimentos em suspensão; frente
ao Guilhim foi fundeado um Mini-ADP para medir as correntes. Na zona de rebentação foram colocados
2 ADVs, lançados flutuadores derivantes com GPS e laranjas.

A

B

C

Figura 4. (A) Localização dos equipamentos oceanográficos. (B) UAM Fisália a sair do porto da Nazaré. (C) ADCP e
Mini-ADP antes do fundeamento.

O Mini-ADP foi configurado de forma a adquirir perfis verticais de velocidade obtidos através da média de
10 minutos de aquisição de dados realizada a cada 30 minutos. A resolução vertical dos perfis é descrita
por 24 células de 80 cm (Tabela 5). O ADCP foi programado para registar um perfil de velocidade a cada 5
minutos, com uma resolução vertical representada por células de 1 m (Tabela 5).
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Tabela 5. Configuração dos equipamentos.
ADCP

Mini-ADP

Tempo de aquisição de cada perfil (s)

300

600

Intervalo de tempo entre o início de cada perfil (s)

300

1800

-

1

21

24

Espaçamento entre células (m)

1.00

0.80

Distância dos sensores à primeira célula (zona de sombra) (m)

2.12

0.40

-

1.02

Frequência de aquisição (Hz)
Número de células

Distância do centro da primeira célula ao fundo (m)

Para além das medições realizadas com os equipamentos referidos foram também efetuadas estimativas
da magnitude da corrente de deriva com recurso a laranjas lançadas na zona de rebentação. Durante a
injeção de traçador, foram também realizadas algumas estimativas visuais da altura e do período das
ondas incidentes na praia no Norte.

Injeção e deteção do traçador
No dia 12 de setembro entre as 12:00 e as 17:20 foram injetadas 10 toneladas de traçador fluorescente
na praia do Norte. O traçador foi injetado em porções de 16 kg na zona inferior do espraio da ondas, em
intervalos de 30 segundos. O tempo previsto para a injeção era de 5 horas e 15 minutos, sendo o atraso
ocorrido de 5 minutos (Figura 5).
A amostragem de sedimentos para deteção de traçador decorreu de forma intensiva durante o período
da injeção. Os sedimentos foram colhidos, em intervalos de 10 minutos, na zona inferior do espraio das
ondas de 12 perfis (CET50 a CET600). Estes perfis encontravam-se distribuídos longilitoralmente a sotamar
do ponto de injeção (CET0) e espaçados 50 metros entre si. Foram ainda amostrados mais dois pontos de
controlo, um 50 m a barlamar do ponto de injeção (CET-50) e outro na Prainha a sul do promontório da
Nazaré (CETBaia). Sobre uma malha irregular e com menor frequência foram adquiridas amostras de
sedimentos da plataforma continental interna e da cabeceira do canhão submarino da Nazaré. A
amostragem de sedimentos foi repetida nas três baixa-mares seguintes (Figura 6 e Tabela 6).

10

Beach to Canyon |Relatório de campo nº 6

A

B

C

D

Figura 5. (A) Reunião de toda equipa para distribuição e definição de tarefas. (B) Big Bags com as 10 toneladas de
traçador fluorescente. (C) Sacos com 16 kg de traçador. (D) Injeção do traçador na zona inferior do espraio das ondas.

A

B

Figura 6. (A) Amostragem de sedimentos de praia; e (B) da plataforma continental interna.
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Tabela 6. Amostras de sedimentos.
Colheita

Data

Hora

Nº de
amostras

Local

Observações

1

12-09-2013

12:00 – 18:00

506

Praia do Norte

Amostras colhidas na zona inferior do
espraio

2

12-09-2013

15:00 – 19:00

14

Plataforma

-------

3

13-09-2013

2:30 – 5:30

38

Praia do Norte e
Guilhim

4

13-09-2013

13:30 – 19:30

15

Prainha e Guilhim

5

14-09-2013

11:30 – 12:30

28

Praia do Norte,
Guilhim e Prainha

Amostras colhidas na zona inferior,
média e superior do espraio
Amostras colhidas na zona inferior do
espraio
Amostras colhidas na zona inferior do
espraio

6

14-09-2013

16:00 – 19:30

3

Plataforma

-------

7

15-09-2013

4:30 – 7:00

19

Prainha

Amostras colhidas na zona inferior e
superior do espraio

Durante a primeira baixa-mar (madrugada de 13 de setembro), além da amostragem de sedimentos foi
feita uma inspeção visual com luz UV para avaliar a dispersão do traçador fluorescente. Foram também
adquiridas imagens digitais do sedimento com luz UV para uma quantificação preliminar do traçador
através da análise de imagem (AI).
Na Figura 7 é apresentada a localização das amostras colhidas na praia (CET e CETam) e na plataforma
(Plat), dos locais onde foram adquiridas as imagens de sedimento (AI) e ainda dos pontos onde foram
coletados alguns grãos marcados de maiores dimensões (cascalho).
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Figura 7. Pontos de amostragem.
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Resultados preliminares
Oceanografia
As estimativas visuais das características das ondas durante a injeção de traçadores indicam que as ondas
apresentavam alturas de aproximadamente 1 m e um período médio de 7-8 s. O ADCP registou ondas
com altura significativa entre 0.7 e 1.5 m, período de pico entre 6 e 10 s e direção média de 300 °. A série
temporal de ondas registada indica uma diminuição da agitação ao longo do período de observação
(Figuras 8 e 9).
N

45%

30%

15%

W

E

Hs (m)
5-5
3-5
2-3
1-2
0-1

S
Figura 8. Direção e altura significativa das ondas registadas pelo ADCP.
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10
Tp (s)
Hs (m)

9
8

Parâmetro da onda

7
6
5
4
3
2
1
0
Sep.11,2013

Sep.12,2013

Sep.13,2013

Sep.14,2013

Data

Figura 9. Série temporal período de pico e da altura significativa das ondas registadas pelo ADCP.

Os gráficos das Figura 10 e 11 representam a variação temporal da intensidade e da direção da corrente
residual medida pelo Mini-ADP ao longo da coluna de água. A intensidade da corrente é maior durante a
preia-mar (≈20 cm/s) com direções predominantes para noroeste. Nos períodos de baixa-mar, a
intensidade reduz para aproximadamente 5 a 10 cm/s com direções predominantes para sudeste durante
a primeira baixa-mar, e para nordeste durante as duas baixa-mares seguintes.

Figura 10. Variação temporal da intensidade da corrente residual ao longo da coluna de água medida pelo Mini-ADP.
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Figura 11. Variação temporal da direção da corrente residual ao longo da coluna de água medida pelo Mini-ADP.

A intensidade e direção média das correntes com base na média dos perfis verticais registados pelo MiniADP e pelo ADCP encontram-se representadas nos gráficos das Figuras 12 e 13, respetivamente. De
acordo com o registo do Mini-ADP, a corrente média junto ao Guilhim apresentou intensidade
predominante entre 15 e 20 cm/s orientada para noroeste. A corrente registada pelo ADCP, a noroeste
do ponto de injeção apresentou uma intensidade dominante menor, entre 10 e 15 cm/s dirigida para
norte.
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N

E

W
15%
30%

cm/s
45%

20 - 25
15 - 20

60%

10 - 15
5 - 10
0-5

S

Figura 12. Direção e intensidade da corrente durante o período de registo do Mini-ADP.

N

W

E

cm/s
18 - 20

15%

16 - 18

30%

14 - 16
12 - 14

45%

10 - 12

60%

8 - 10
6-8
4-6
2-4

S

Figura 13. Direção e intensidade da corrente durante o período de registo do ADCP.
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Para se perceber a consistência coerência da direção das correntes ao longo da coluna de água, foi
analisada a direção de uma camada junto ao fundo e de outra junto à superfície (ambas com 4 m de
espessura). Com base nos dados apresentados nas Figuras 14 e 15, pode-se concluir que a corrente
comporta-se de forma homogênea no que diz respeito a direção, onde ambas as camadas analisadas têm
direção média dominante entre 0° e 30° N. Relativamente à intensidade, observa-se uma corrente mais
intensa junto à superfície.
N

cm/s
22 - 24
20 - 22

W

E

18 - 20
16 - 18

10%

14 - 16
12 - 14
10 - 12

20%

8 - 10

30%

6-8
4-6
2-4
0-2

S

Figura 14. Direção e intensidade da corrente junto à superfície durante o período de registo do ADCP.
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N

W

E
cm/s
15%

16 - 18
14 - 16
12 - 14

30%

10 - 12

45%

8 - 10
6-8
4-6
2-4

S

Figura 15. Direção e intensidade da corrente junto ao fundo durante o período de registo do ADCP.

Os dados adquiridos com os ADVs e com os flutuadores derivantes com GPS ainda não se encontram
processados, pelo que não serão apresentados neste relatório. É no entanto de referir que os ADVs
ficaram soterrados devido à grande acreção ocorrida, pelo que o período de dados válido deverá ser muito
pequeno. Verificou-se que os flutuadores derivantes com GPS eram fortemente influenciados pelo vento,
pelo que os valores obtidos não deveram representar o resultado unicamente da corrente de deriva.
As estimativas da magnitude e direção da corrente de deriva realizadas com base em laranjas na zona de
rebentação mostraram que a corrente de deriva era dirigida para sul com uma magnitude que variou
entre 0.1 e 0.6 m/s (com um valor anómalo com 1.07 m/s). O gráfico da Figura 14 mostra uma elevada
dispersão dos resultados e uma aparente diminuição na intensidade da corrente de norte para sul (Figura
16).
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Figura 16. Magnitude da corrente de deriva estimada com flutuadores (laranjas) ao longo dos perfis de amostragem.

Morfologia
Os dados topográficos adquiridos durante a campanha serão futuramente analisados (Figura 3). O gráfico
da Figura 17 apresenta apenas os perfis topográficos da Praia do Norte adquiridos a 125 m a sul do ponto
de injeção do traçador, onde foram monitorizadas as variações altimétricas e a profundidade de mistura
em 10 estacas. A estaca mais próxima da água ficou soterrada pelo que não foi possível fazer as respetivas
medições.
Os resultados mostram que o perfil sofreu uma acreção entre as 15:15 do dia 12 de setembro e as 13:30
do dia 13 de setembro, observando-se variações altimétricas máximas de 12 cm. A profundidade de
mistura aumenta com a diminuição de cota e apresenta um valor máximo de 18.6 cm.
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Figura 17. Perfil da Praia do Norte monitorizado entre as 15:15 do dia 12 de setembro e as 13:30 do dia 13 de
setembro. Variações altimétricas medidas nas estacas (Rods) e profundidade de mistura.

Transporte sedimentar
A inspeção visual dos sedimentos com luz ultravioleta (UV) durante a primeira baixa-mar após a injeção
de traçador revelou a existência de grãos marcados em todos os pontos de amostragem (CET0 a CET600
- ver Figura 7). Verificou-se um aumento das concentrações até ao ponto CET300, a partir do qual as
concentrações começavam a diminuir. Estas observações são corroboradas pelos resultados preliminares
obtidos através da análise das imagens digitais de sedimentos adquiridas na mesma altura (Figura 18).
As amostras de sedimentos colhidas durante a campanha serão fotografadas em laboratório com luz
branca e UV. As imagens serão posteriormente analisadas através de programas de análise de imagem
que permitiram estimar a concentração de traçador e a granulometria do sedimento e do traçador.
Algumas das amostras serão ainda analisadas granulometricamente pelos métodos da peneiração e
difração laser.
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Figura 18. Nº de grãos marcados nas imagens digitais de sedimento adquiridas com luz UV durante a primeira baixamar (madrugada de 13 de setembro).
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Avaliação da campanha
A campanha decorreu com sucesso tendo-se concretizados todos os objetivos propostos. É de referir, no
entanto, que os dados de correntes obtidos a partir dos ADVs colocados na zona de rebentação poderão
ter um período de registo limitados uma vez que ficaram soterrados pela grande acreção registada no
local. Devido a problemas de funcionamento do LISST não foi possível obter dados de concentração e
granulometria dos sedimentos em suspensão na plataforma continental interna adjacente à praia do
Norte.
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Anexos
Níveis de maré previstos
Porto de Peniche (acedido em: http://www.hidrografico.pt/)
Hora Legal de Verão (UTC+1)

Altura (m)

Qua, 2013-09-11 00:47

0.89

Baixa-mar

Qua, 2013-09-11 07:06

3.10

Preia-mar

Qua, 2013-09-11 13:14

0.95

Baixa-mar

Qua, 2013-09-11 19:33

2.96

Preia-mar

Qui, 2013-09-12 01:40

1.08

Baixa-mar

Qui, 2013-09-12 08:04

2.95

Preia-mar

Qui, 2013-09-12 14:17

1.13

Baixa-mar

Qui, 2013-09-12 20:40

2.77

Preia-mar

Sex, 2013-09-13 02:49

1.25

Baixa-mar

Sex, 2013-09-13 09:19

2.85

Preia-mar

Sex, 2013-09-13 15:43

1.22

Baixa-mar

Sex, 2013-09-13 22:07

2.69

Preia-mar

Sab, 2013-09-14 04:21

1.30

Baixa-mar

Sab, 2013-09-14 10:46

2.87

Preia-mar

Sab, 2013-09-14 17:17

1.16

Baixa-mar

Sab, 2013-09-14 23:35

2.76

Preia-mar

Dom, 2013-09-15 05:47

1.18

Baixa-mar

Dom, 2013-09-15 12:03

3.03

Preia-mar

Dom, 2013-09-15 18:30

0.97

Baixa-mar
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Agitação marítima ao largo
Boia Monican02 - CSA88/2 (acedido em: http://monican.hidrografico.pt/)
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Ficheiros de dados topográficos
Ficheiro dados em bruto

Ficheiro de dados filtrado

11Set2013.txt

11Set2013.shp

12Set2013PNorte.txt

12Set2013PNorte.shp

12Set2013PNazare.txt

12Set2013PNazare.shp

12Set2013noite.txt

12Set2013noite.shp

13Set2013.txt

13Set2013.shp

14Set2013.txt

14Set2013.shp

15Set2013.txt

15Set2013.shp

B2CSet2013.txt

B2CSet2013.shp

B2C_Fisalia.xlsx

B2C_Fisalia.shp

Ficheiros de dados oceanográficos
Ficheiro dados em bruto

Equipamento

Tipo de dados

Nazare_000_000_CUR.PD0

ADCP

Correntes

ADPIH001.ADP

ADP

Correntes

Nazare_000_000.WVS

ADCP

Ondas

Outros ficheiros de dados
Ficheiro

Conteúdo

Amostragem_B2C_CET.xlsx

Referências, data e coordenadas das amostras de sedimento.

AnotacoesCampo_B2C_CET.xlsx

Medições de corrente com flutuadores (laranjas).
Estimativas da altura e período das ondas.
Medições da altura das estacas e da profundidade de
mistura.
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