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Resumo 

O presente trabalho insere-se no ambito do projeto MOSAIC.pt “Multi-source flood risk analysis 
for safe coastal communities and sustainable development”, que visa desenvolver um quadro 
inovador de gestão do risco de inundações para as zonas costeiras integrando os resultados 
de modelos numéricos e dados de monitorização em tempo real.  

É efetuada a aplicação do modelo hidro e morfodinâmico XBeach (Roelvink et al., 2018) à praia 
de Cova-Gala, sita na costa ocidental portuguesa, na qual, em fevereiro 2019, se verificou a 
inundação de alguns trechos (Freire et al., 2020). 

O objetivo do estudo é avaliar a capacidade do modelo de reproduzir os fenómenos marítimos 
extremos, e a sua aplicabilidade ao troço da costa em análise. 

É utilizada a versão não-hidrostática do modelo, para possibilitar a reprodução do fenómeno de 
espraiamento e a estimação do caudal médio galgado, o que exige uma malha com elevada 
resolução. A dimensão da malha utilizada variou entre 5,0 m de espaçamento ao largo e 0,3 m 
perto da costa. A malha computacional foi construída tendo por base uma batimetria do 
COSMO. As características da agitação utilizadas como input para as simulações (Hs, Tp, NM) 
foram aquelas para as quais se obteve o maior espraiamento através da aplicação da fórmula 
empírica de Mase (Bortoli et al., 2021) para as condições do dia 19 fevereiro de 2019. 

A parametrização utilizada no modelo 2D foi o resultado da análise de sensibilidade realizada 
no modo 1D, tomando como referência um perfil onde foi detetado galgamento.  

Os resultados da modelação com o modelo XBeach2D em termos de cota de máximo espraio 
são comparados com os dados medidos no campo entre janeiro de 2019 e março do mesmo 
ano para avaliar o desempenho do modelo. 
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