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RESUMO 

A bacia hidrográfica do rio Lima é uma bacia relativamente pequena e com pouca 

intervenção antropogénica. Contudo, a construção das barragens de Touvedo e Alto 

Lindoso, pensadas para controlar as cheias em Ponte de Lima e em Viana do Castelo, 

provocaram alterações significativas nas condições naturais do escoamento fluvial, 

diminuindo assim os caudais máximos verificados no estuário. Ainda, a construção das 

obras portuárias veio alterar a dinâmica sedimentar de transporte para a plataforma 

costeira. Durante as ultimas décadas, existiu uma acumulação de sedimentos na zona 

estuarina, principalmente na zona do canal de navegação, obrigando a administração do 

Porto de Viana do Castelo a efetuar dragagens após as épocas de cheia.  

Como tal, com o intuito de minimizar e dar resposta este problema de assoreamento na 

zona da embocadura, esta dissertação recorre à utilização de um modelo tridimensional 

morfodinâmico do estuário utilizando o programa informático, Delft3D, desenvolvido 

pela empresa Deltares. Para proceder à calibração do modelo foram realizadas três 

campanhas de monitorização do nível da maré no estuário referido. Foram simulados 

diferentes cenários de dinâmica sedimentar e estudada a inclusão de estruturas 

submersas e emersas para minimizar o problema do assoreamento na embocadura 

(identificação dos locais de erosão e deposição). Esta análise foi efetuada em função das 

condicionantes hidrodinâmicas (caudal fluvial e a amplitude da maré) e morfodinâmicas 

(dimensão média dos sedimentos, D50). Como resultado, observou-se que o caudal 

fluvial, quando conjugado com um período de maré viva, apresenta uma maior 

capacidade de erosão e transporte sedimentar, ou seja, quanto maior for o caudal fluvial 

e a amplitude da maré maior será a intensidade dos processos de dinâmica sedimentar.  

No que concerne às estruturas idealizadas para minimizar o assoreamento, inicialmente 

estas foram simulação considerando uma alteração de fundo, e observou-se que estas, 

como são constituídas por areia, são sempre erodidas. Como consequência, foram 

considerados novos cenários, nos quais o fundo foi assumido como rígido no local onde 

se colocou a estrutura, impedindo assim que esta fosse erodida e concluiu-se que as 

estruturas provocaram alterações na hidrodinâmica e na morfodinâmica desta zona do 

estuário levando a uma ligeira diminuição dos locais de deposição. Por fim, uma nova 

análise foi efetuada a cenários construídos recorrendo à funcionalidade Thin Dams. 
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Estes são elementos verticais que se encontram sempre emersos e que obrigam o fluído 

a contorná-los. No entanto, os resultados destes últimos cenários não foram muito 

satisfatórios. 

 

Palavras-chave: Modelação, Delft 3D, Estuário rio Lima, Morfodinâmica, 

Assoreamento, Estruturas, Alteração de fundo. 
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ABSTRACT 

The Lima river basin is a relatively small basin with low anthropogenic intervention. 

However, the construction of the Touvedo and Alto Lindoso dams, despite controlling 

the floods in Ponte de Lima and Viana do Castelo, caused changes in the natural 

conditions of the river flow, attenuating the maximum flows existing in the estuary. 

Moreover, the recent construction of port structures changed the sedimentary dynamic 

of transport in the coastal platform. During the last decades, a sediment accumulation in 

the estuarine zone can be observed, mainly in the navigation channel zone. As 

consequence, the port of Viana do Castelo had been forced to dredge after the floods 

events 

Therefore, this work aims minimize the silting in the river mouth using a three-

dimensional morphodynamic model of the estuary, built using the Delft3D program, 

developed by Deltares. The goal was the study of the silting problem in the navigation 

channel zone. In this work, three monitoring campaigns to assess the tide level were 

carried out for later use in the model calibration. Therefore, different sediments 

dynamics were simulated considering the introduction of submerged and emerged 

structures to minimize the silting problem in the river mouth (identification of erosion 

and deposition sites). This analysis was based on hydrodynamic conditions (river flow 

and tidal amplitude) and morphodynamics (sediment size average, D50). It was 

observed that the river flow, when conjugated with a period of living tide, presents a 

greater erosion capacity and sedimentary transport, i.e., the greater the river flow and 

the tide amplitude the greater is the intensity of the sedimentary dynamics processes. 

In what concerns to the structures idealized to minimize the silting problem, these were 

initially simulated assuming a bottom change, and it was observed that these, once they 

are made of sand, are always eroded. As consequence, new scenarios were considered, 

in which the bottom was assumed rigid where the structure was placed, blocking it from 

being eroded. As conclusion was possible to verify that these structures can cause 

changes in the hydrodynamics and morphodynamics of this area leading to a slight 

decrease in deposition sites. Finally, a new analysis was performed on scenarios 

constructed using the Thin Dams functionality. These are vertical elements that are 
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always immerse and that force the fluid to contour them. However, the results for these 

latter scenarios were not as good as expected. 

 

Keywords: Modelling, Delft 3D, Lima River estuary, Morphodynamics, Silting, 

Structures, Bathymetric changes. 
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1 INTRODUÇÃO E MOTIVAÇÃO DO TRABALHO 

1.1 ENQUADRAMENTO 

Desde sempre as zonas costeiras, nomeadamente os estuários dos grandes rios, são áreas 

preferenciais de ocupação antrópica. Esta ocupação deve-se, essencialmente, às boas 

condições de habitabilidade, à presença de ancoradouros seguros, ao acesso à 

navegabilidade, à amenidade do clima, entre outras. No entanto, algumas das atividades 

antropogénicas têm causado muitos impactos negativos dos quais podemos destacar a 

modificação da morfologia dos estuários devido à exploração de inertes e devido à 

construção de obras marítimas para defesa em relação à agitação marítima (Alves, 

1996). 

Os estuários são ambientes bastantes complexos pois como se trata de uma zona de 

confluência entre águas fluviais e marinhas estão sujeitos à ação do caudal fluvial, das 

correntes e das marés, da agitação marítima e do vento (Vieira e Pinho, 2010). 

Estes ambientes são caraterizados por um sentido de escoamento alternado e pelas suas 

condições de estratificação, existindo três tipos de estuários: estratificados, parcialmente 

misturados e bem misturados. Para realizar esta classificação teremos que ter em conta o 

caudal fluvial e o avanço da cunha salina (Duarte e Vieira, 1997).  

Quando falamos em condições de estratificação temos que ter em consideração as 

correntes termohalinas que são consequência da diferença de densidade resultantes da 

variação da temperatura e salinidade das massas de águas. Quando as massas de águas 

são mais densas, submergem e quando são menos densas tendem a ascender 

(Toggweiler, 2001) transportando com elas sedimentos em suspensão. 

Um dos problemas associados aos estuários é o assoreamento, com maiores impactos na 

zona dos canais de navegação. A subida do fundo dos canais devido à deposição de 

sedimentos irá limitar as condições de navegabilidade impedindo a circulação de 

embarcações com maior calado. No entanto para que isto não aconteça, efetuam-se 

regularmente, em quase todos os estuários do mundo, dragagens (Liu et al., 2011).  

Para ser possível minimizar o problema do assoreamento, com o intuito de reduzir os 

custos com dragagens nos canais de navegação, torna-se importante conhecer os 
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processos hidrosedimentológicos onde estão compreendidos os fenómenos de erosão, 

transporte e deposição de partículas sólidas, e efetuar uma caraterização do contínuo 

ajuste hidro e morfodinâmico das zonas costeiras pois são as correntes e a morfologia 

destas zonas que determinam o movimento dos sedimentos (Sprovieri et al., 2010).  

Com o grande desenvolvimento tecnológico verificado atualmente, surgiram 

ferramentas informáticas que permitem simular o funcionamento de sistemas 

complexos. No caso de sistemas hidráulicos essas ferramentas são objeto de 

desenvolvimento num domínio designado de hidroinformática. Este domínio explora a 

interação entre a modelação matemática e as tecnologias de informação e comunicação, 

no sentido de proporcionar a sua aplicação na resolução de problemas relacionados com 

os sistemas hídricos, contribuindo assim para o desenvolvimento sustentável das 

sociedades contemporâneas (Pinho, 2000). 

A presente dissertação tem como objetivo principal o estudo de soluções estruturais 

para a minimização do assoreamento no estuário do rio Lima mais propriamente o canal 

de navegação do porto de Viana do Castelo, no qual a entidade gestora tem custos 

consideráveis com a realização de dragagens para manter a navegabilidade do canal. 

Para tal foi utilizado um modelo matemático constituído por 7515 células desenvolvido 

com o Delft 3D, através do qual se avaliou e analisou a erosão e a sedimentação na zona 

da embocadura para diferentes cenários, incluindo cenários em que se idealizam 

estruturas que modifiquem os padrões de deposição e erosão na zona da embocadura.  

1.2 OBJETIVOS 

A presente dissertação tem como objetivo o estudo dos processos de erosão e deposição 

na zona do canal de navegação do Porto de Viana do Castelo, através da modelação 

matemática utilizando o programa Delft 3D. Para além das condições batimétricas 

atuais, simulam-se padrões de deposição e erosão resultantes da consideração de 

modificações do fundo, resultantes de estruturas idealizadas para modificar esses 

padrões, na zona da embocadura. 

Para calibrar o modelo, realizou-se uma campanha de monitorização de níveis em 

diferentes locais do estuário recorrendo, entre outros equipamentos de medição a sondas 

de pressão. Uma destas sondas foi especificamente desenvolvida e testada no âmbito 

deste trabalho. 
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Através da conjugação das ferramentas de modelação implementadas e da pesquisa 

bibliográfica de soluções utilizadas noutros locais, foram analisadas diferentes 

alternativas para minimizar a deposição dos sedimentos no canal de navegação do Porto 

de Viana do Castelo. Inicia-se assim um estudo que procura contribuir para o projeto de 

estruturas inovadoras que permitam minimizar as dragagens regulares necessárias em 

portos para manter os canais de navegação. 

1.3 ESTRUTURAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

A presente dissertação está estruturada em cinco capítulos.  

No primeiro capítulo, encontra-se a introdução ao tema e os objetivos do trabalho 

desenvolvido. 

No segundo capítulo são descritos os processos hidrodinâmicos e morfodinâmicos em 

estuários, diferentes programas de modelação matemática utilizados na simulação 

hidráulica, alguns trabalhos desenvolvidos utilizando o programa Delft3D, assim como 

a formulação matemática utilizada por esta ferramenta. 

No terceiro capítulo apresenta-se o local de estudo, a descrição da bacia hidrográfica e 

do estuário do rio Lima. Neste capítulo também é apresentado o trabalho de campo 

desenvolvido, a descrição do modelo numérico construído, e os cenários de modelação 

propostos de forma a contemplar as etapas de calibração e análises pretendidas. 

O quarto capítulo apresenta os resultados obtidos na etapa de calibração e análises 

morfodinâmicas.  

No quinto e último capítulo são apresentadas conclusões relativas aos cenários 

morfodinâmicos simulados e sugestões para futuros desenvolvimentos. 
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2 REVISÃO DO ESTADO DA ARTE 

Neste capítulo caracterizam-se os sistemas estuarinos, tanto a nível de hidrodinâmica, 

como morfodinâmica, de modo a permitir compreender quais os processos envolvidos e 

qual a sua importância no sistema estuarino a estudar (estuário do rio Lima).  

Relativamente aos processos hidrodinâmicos serão considerados: 1) os caudais fluviais, 

responsáveis por uma grande percentagem do transporte de sedimentos; 2) as marés; 3) 

a agitação marítima; 4) ventos; e 5) as correntes. 

No que concerne a processos da dinâmica sedimentar é importante fazer referência aos 

processos hidrosedimentológicos, à origem dos sedimentos transportados, aos 

mecanismos de transporte e deposição e ainda, ao tipo de sedimento que chega à zona 

da embocadura dos estuários. 

2.1 ESTUÁRIOS  

Define-se estuário, de acordo com Paskoff (1985), como uma ampla abertura sobre o 

mar que se estende rio acima até ao limite das marés e na qual a água do mar vai sendo 

diluída pela água doce proveniente da drenagem continental. 

Os estuários são zonas costeiras de transição bastante dinâmicas tanto a nível temporal 

como espacial, muito devido à elevação do nível do mar e inundação dos vales fluviais. 

Durante as marés cheias, onde ocorre transgressão marinha, os estuários vão crescendo 

para montante inundando novas áreas, principalmente vales fluviais. Todavia, quando o 

nível do mar pára de subir, ou quando o balanço de sedimentos no contexto estuarino se 

torna positivo, os estuários passam a ser assoreados. Normalmente, este assoreamento 

inicia-se na área mais interna e rasa, próxima à embocadura fluvial, o que reduz a área 

estuarina. A deposição de material sólido dentro do estuário provoca modificações 

morfológicas, que de acordo com o modelo de Dyer (1997), podem variar no tempo.  

O estuário trata-se do sector terminal dos rios, que recebe sedimentos de fontes fluviais 

e marinhas e possui fácies/margens rochosas influenciadas por processos fluviais, 

eólicos e de maré (Huggett, 2011).  
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Figura 1 - Estrutura genérica de um estuário (adaptado de Fairbridge, 1980). 

Uma das formas de definir os limites de um estuário, principalmente o limite a 

montante, passa pela concentração de salinidade. No entanto estes também podem ser 

definidos, por exemplo, através da observação do limite até onde existe a influência das 

marés.  

2.2 HIDRODINÂMICA E MORFODINÂMICA ESTUARINA 

2.2.1 Marés 

As marés são o fenómeno da variação do nível da água do mar sentida junto à costa e 

nos seus prolongamentos, estuários e deltas, causada pela atração gravitacional de todos 

os astros que rodeiam a Terra. Apesar de todos os astros do universo exercerem 

influência sobre as massas de água da Terra, como está comprovado através da Lei da 

Gravitação Universal, formulada por Isaac Newton em 1687, só se considera a 

influência do Sol e da Lua, desprezando a ação de todos os outros astros (Pinho, 2000).  

Ainda que as marés sejam resultado das forças de atração gravitacional entre o Sol e a 

Lua com a Terra, esta atração ocorre com mais intensidade entre a Terra e a Lua do que 

entre a Terra e o Sol. Isto porque, apesar do Sol apresentar uma massa muito superior à 

da Lua (Figura 2) a distância deste à Terra também é muito superior, logo resultará uma 

menor atração.  
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Figura 2 - Sistema Sol – Terra – Lua (adaptado Instituo Hidrográfico, 2016). 

O ciclo das marés é comandado pelas variações na posição do Sol e da Lua. Assim, o 

movimento de rotação da Lua em torno da Terra é responsável pelos fenómenos de 

preia-mar e baixa-mar que ocorrem cada um, duas vezes ao dia, com um intervalo de 

aproximadamente 6 horas. Matematicamente este fenómeno é explicado pela 

constituinte lunar semi-diurna (M2) que corresponde ao intervalo médio de meio-dia 

lunar, aproximadamente 12 horas. 

No entanto as marés apresentam também uma alternância quinzenal, alternando entre 

marés vivas e marés mortas. Este fenómeno é explicado, matematicamente, pela 

constituinte solar (S2) onde a posição do Sol em relação à Lua influência nas marés. Isto 

porque, quando o Sol e a Lua se encontram alinhados (Lua Cheia e Lua Nova), ocorrem 

marés vivas que apresentam uma maior amplitude. Por outro lado, quando o Sol e a Lua 

estão em quadratura (Quarto Crescente e Quarto Minguante) ocorrem as marés mortas 

que apresentam menor amplitude (Figura 3) (Instituto Hidrográfico, 2016). 
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(109 x Terra)
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12.682 km

Lua

3.478 km
(0.27 x Terra)
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1.392.000 km
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Figura 3 - Alternância quinzenal das marés. 

As marés ocorrem de forma diferentes nos diferentes oceanos, podendo ser marés 

diurnas, ocorrem uma vez ao dia, semidiurnas que ocorrem duas vezes ao dia e marés 

mistas que correspondem a situações com algumas características de marés semidiurnas 

e outras de marés diurnas.  

Torna-se importante referir que a continuidade da propagação das marés ao longo do 

estuário vai depender da batimetria e do caudal fluvial. De referir, ainda, que surgem 

também fenómenos de reflexão e ressonância das ondas devido aos obstáculos que vão 

surgindo na aproximação da orla costeira e que provocam alterações na maré. Apesar de 

as marés serem do mesmo tipo em algumas orlas costeiras do mundo, elas nunca serão 

iguais de um lugar para o outro uma vez que a morfologia da linha de costa é diferente 

(Reis, 2008).  

Nas zonas estuarinas verifica-se um aumento da amplitude das marés, como 

consequência do estreitamento da zona onde a maré se irá propagar, provocando assim 

uma elevação da altura da água (Forrester, 1983).  

2.2.2 Ondas  

Entende-se por ondas as deformações provocadas à superfície ou em profundidade 

devido ao contacto das interfaces entre fluídos de densidades diferentes. As ondas 

geradas à superfície, causadas pelo contacto do vento com a água superficial do mar, 

Lua Cheia - Marés Vivas

Lua Nova - Marés Vivas

Q uarto Crescente - Marés 

Q uarto Minguante - Marés Mortas

Lua Cheia - Marés Vivas

Lua Nova - Marés Vivas

Q uarto Crescente - Marés 

Q uarto Minguante - Marés Mortas
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são designadas de ondas externas. Por outro lado, as ondas geradas em profundidade 

que resultam do contacto entre duas massas de água com densidades diferentes, 

provocando uma elevação, são designadas por ondas internas. Analisando a Figura 4 

pode-se observar que a ação do vento também pode gerar ondas internas (Figura 4a) e 

que quando a densidade vai aumentando com a profundidade a direção da propagação 

das ondas é variável (Figura 4b). De notar que as ondas internas e externas não 

apresentam períodos iguais, sendo as ondas internas mais longas do que as ondas 

externas, mais precisamente a nível temporal (Pinho, 2000).  

 
Figura 4 - Ondas internas geradas devido: a) à ação do vento; b) à diferença de densidade com a profundidade 

(adaptado Pinho, 2000). 

No que respeita à definição das ondas externas, estas são geradas assim que o vento atua 

sobre a superfície do mar, mais precisamente devido à interação de dois fluídos com 

densidades diferentes, o que leva a um processo de transferência de energia entre o ar e 

a superfície livre do mar, criando pequenas deformação superficiais que irão oferecer 

uma maior resistência. Se não existir a ação do vento, a superfície do mar voltará à sua 

posição inicial. Caso contrário, estas pequenas deformações vão aumentando resultando 

em ondas que se vão propagando e crescendo durante vários quilómetros até à costa 

(Figura 5). Estes tipos de ondas dependem da intensidade, da duração e da extensão em 

que o vento atua.   
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Figura 5 - Formação de ondas geradas pela ação do vento 

2.2.3 Salinidade, temperatura e pressão  

Habitualmente, a água do mar apresenta uma salinidade média de 35 ‰. No entanto, e 

uma vez que os oceanos são cada vez mais heterogéneos, pode afirmar-se que a 

concentração de sais vai variando entre 30‰ e 35‰. Os valores da salinidade são mais 

elevados na zona do equador, uma vez que esta zona apresenta temperaturas mais 

elevadas e, consequentemente, uma maior ocorrência de evaporação. O Mar Vermelho é 

aquele que apresenta a maior concentração de sais do planeta Terra. No que concerne 

aos mínimos de salinidade, estes podem ser encontrados nos polos do planeta Terra, 

onde a água solidifica formando os calotes polares; nos locais onde a precipitação é 

elevada; e, ainda, nos locais onde desaguam os grandes rios e a água doce se mistura 

com água salobra. 

A temperatura da água nos oceanos, tal como nos rios, vai diminuindo com a 

profundidade de forma mais ao menos uniforme. Contudo esta variação será diferente 

dependendo da latitude. Na Figura 6 é apresentado um esquema de um perfil vertical 

típico que relaciona a temperatura no oceano com diferentes latitudes. Desta figura é 

possível constatar que nos locais onde a latitude é menor a variação da temperatura é 

mais acentuada comparativamente aos locais de elevadas latitudes. Ainda, é possível 

verificar que nos primeiros metros de profundidade, a temperatura não varia 

substancialmente, devido, muito provavelmente à ação do vento, sendo esta zona 

designada por zona de mistura. No entanto, quando a profundidade aumenta 

consideravelmente, verifica-se que ocorre uma variação rápida da temperatura, a esta 

região denomina-se de termoclina. Por fim, e quando atingidas grandes profundidades a 



Transporte sedimentar no estuário do rio Lima - Avaliação de soluções de minimização do assoreamento 
na embocadura   

  11 

José Rafael Rodrigues Coelho  

variação da temperatura é muito lenta, apresentando condições isotérmicas (Pinho, 

2000). 

 
Figura 6 - Perfis verticais de temperatura no oceano para diferentes latitudes (Pinho, 2000). 

A pressão, ao contrário da temperatura, aumenta com a profundidade, uma vez que 

quanto maior a profundidade maior será a carga superficial. Quanto à densidade, esta 

também aumenta com a profundidade e é incrementada pelo aumento da salinidade e 

diminuição da temperatura (Figura 7). 

 
Figura 7 - Variação da pressão com a profundidade. 
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2.2.4 Massa Volúmica  

A temperatura, a salinidade e a pressão são responsáveis pela variação da massa 

volúmica da água do mar. A diminuição da temperatura provoca um aumento da massa 

volúmica, já a salinidade e a pressão funcionam de forma inversa, pois a massa 

volúmica aumenta com o aumento da salinidade e da pressão. Sabe-se que a cada 10 m 

de profundidade a pressão hidrostática aumenta cerca de 105 Pa. O valor da massa 

volúmica da água do mar à superfície é de cerca de 1028 kg/m3. Estas variações de 

massa volúmica existentes nos oceanos permitem classificá-los como um fluído 

estratificado e influenciam determinados processos que ocorrem no oceano (Pinho, 

2000). 

2.2.5 Estratificação e Correntes Termohalinas 

Como já mencionado anteriormente, a massa volúmica da água do oceano depende da 

sua temperatura, salinidade e pressão. As massas de água oceânica, em muitas situações, 

podem ser consideradas homogéneas. No entanto esta hipótese não pode ser admitida 

quando se pretende analisar determinados processos, tornando-se necessário quantificar 

com algum rigor as diferenças entre estas. Dependendo das características que originam 

as diferenças de massa volúmica, as interfaces entre as massas de água podem ser 

designadas por picnoclina (diferentes massas volúmicas), termoclina (massas de água 

com diferentes temperaturas) e haloclina (massas de água com diferentes salinidades) 

(Pinho, 2000). 

Ainda, a salinidade, temperatura e a pressão também são responsáveis pela formação de 

correntes, designadas por correntes termohalinas. Estas apresentam variações resultantes 

de processos que ocorrem nas camadas superficiais, e que resultam de interações entre a 

água e o ar, tais como o aquecimento solar, a ação do vento, a evaporação e a diluição 

devida à ocorrência de precipitação. As correntes termohalinas têm como principal 

consequência a ascensão de massas de água menos densas e o imergir das mais densas, 

variando vigorosamente de local para local devido principalmente à temperatura e à 

salinidade.  
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2.2.6 Sobrelevação do nível do mar  

Como é de conhecimento, o nível médio do mar é uma grandeza dinâmica pois varia de 

dia para dia e de ano para ano. Esta variação é causada por diversos fatores, sendo o 

aquecimento global o principal responsável pelo maior aumento do nível médio do mar 

(nomeadamente devido ao derretimento dos calotes polares). Este nível médio do mar é 

determinado através dos registos dos marégrafos presentes em todas as orlas costeiras 

do mundo, que registam o nível do mar sem considerar as flutuações devido à 

ondulação, ventos, marés, temperatura da água, variações da pressão atmosférica e 

fatores astronómicos, e também por instrumentos colocados a bordo de satélites.  

Estas flutuações, não sendo consideradas para a determinação do nível médio do mar, 

são importantes para efetuar comparações entre previsões, baseada nas componentes 

astronómicas, com os valores observados.  

A elevação do nível do mar acima do que é imposto pela maré, designada por 

sobrelevação, é causada principalmente pelas baixas pressões atmosféricas, no entanto 

as outras flutuações acima referidas também têm influência nesta elevação. A pressão 

atmosférica depende de três fatores: da temperatura (temperaturas baixas corresponde a 

pressões altas e temperaturas altas correspondem a pressões baixas), da altitude (à 

medida que a altitude aumenta a pressão diminui) e da humidade (aumento da humidade 

leva à diminuição da pressão). O valor de referência da pressão atmosférica ao nível do 

mar é de 1023,25 hPa. Teoricamente, quando a pressão desce 1 hPa irá provocar uma 

subida de 10 mm no nível do mar. 

De referir ainda que existem dois tipos de sobrelevação: a sobrelevação estática, 

provocada pela diminuição da pressão atmosférica abaixo do valor de referência, e a 

sobrelevação dinâmica, originada pelo empilhamento de água junto à costa devido à 

atuação do vento.   

A sobrelevação do nível do mar, de origem meteorológica, foi estudada por Taborda e 

Dias (1992), tendo chegado à conclusão que, em Portugal, esta sobrelevação pode 

atingir mais de um metro, como a que ocorreu no final de dezembro de 1981, que 

provocou sobrelevação de 1,17 m na cidade de Aveiro. 
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2.2.7 Processos hidrosedimentológicos  

Os processos hidrosedimentológicos, tal como o próprio nome indica, engloba vários 

fenómenos relacionados com a ação da água, tanto da chuva como dos rios, nas rochas e 

nos sedimentos de toda a bacia hidrográfica. Estes processos podem incluir fenómenos 

como a erosão, o transporte e a deposição de partículas sólidas ao longo de toda a bacia 

hidrográfica e do trecho fluvial (Silva et al., 2003).  

No caso dos rios, quando existem grandes variações da carga sólida transportada, vai 

existir uma tendência para a criação de zonas de depósito, quando a concentração de 

sedimentos é grande e a capacidade de transporte é baixa, e para a erosão do leito do rio 

quando as velocidades da corrente são elevadas, aumentando desta forma a capacidade 

de transporte (Carvalho, 2008). 

2.2.8 Produção de sedimento 

Grande parte dos sedimentos presentes numa bacia hidrográfica são produzidos durante 

o ciclo geológico dos maciços rochosos. Isto se deve à ação da gravidade e de 

fenómenos meteorológicos como o vento, a chuva e as variações térmicas que 

provocam a fragmentação e a erosão dos afloramentos rochosos. A previsão e 

quantificação do material erodido é complexa, uma vez que os processos de produção 

de sedimentos são muito demorados e apresentam uma elevada irregularidade temporal, 

sendo mais intensos no inverno do que no verão. Segundo Carvalho (2008), cerca de 

70% a 90% de todos os sedimentos erodidos e transportados ocorre nos períodos 

chuvosos. Por outro lado, a restante parte dos sedimentos existentes tem como origem a 

erosão das margens e do fundo do trecho fluvial, designada por erosão fluvial, sendo a 

água do rio a principal responsável. No que concerne à intensidade deste processo, esta 

será tanto maior, quanto maior for a corrente. 

É sabido que grande percentagem dos sedimentos que chegam aos cursos de água são 

fornecidos pela sua bacia hidrográfica, e que esta percentagem é influenciada por 

fatores geomorfológicos e ambientais, tais como, a natureza, o clima da região, o tipo de 

bacia hidrográfica, relevo, vegetação, entre outros (Walling, 1983). Contudo, surgiu 

mais recentemente um outro fator que tem influenciado significativamente a dinâmica 

natural da produção de sedimentos, a ação antropogénica, ou seja, a desflorestação e a 
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agricultura massiva. Dessa forma, a diminuição da vegetação leva a uma maior 

produção de sedimentos, conforme relata Santos (2010) que concluiu que a cobertura 

vegetal pode reduzir as perdas de solo em 90%, e reduzir a velocidade de arrastamento 

em 60%. 

2.2.9 Transporte de sedimentos  

Após a erosão dos afloramentos rochosos, da zona da bacia hidrográfica, grande parte 

do material erodido é transportado até ao rio devido, sobretudo, à intensidade das 

chuvadas, enxurradas e à inclinação dos terrenos. No entanto, uma vez que existam 

obstáculos, como é o caso da vegetação, uma parte dos sedimentos fica retida ao longo 

do trajeto (Lameiro, 2009). Assim que os sedimentos atingem o rio estes começam a 

fazer parte da sua carga sólida, independentemente das suas dimensões, e o transporte 

acontece sobre a forma de fluxo de massa, através de arrastamento e rolamento ou 

suspensão (Vestana, 2008). O tipo de transporte dependerá essencialmente da densidade 

do material e da velocidade da corrente. Como já referido, podemos considerar que 

existem dois tipos de transporte de carga sólida num rio:  

- Em suspensão, no caso das partículas finas, a água corrente possui a capacidade de 

manter em suspensão partículas sólidas graças à sua velocidade e, sobretudo, ao seu 

grau de turbulência. Quanto maior for a velocidade de um rio, maior será a sua 

capacidade de manter e transportar partículas em suspensão. 

- Por saltação, rolamento e arrastamento, no caso de materiais mais grosseiros, devido 

ao movimento das águas fluviais, verifica-se uma pressão horizontal sobre o leito do rio, 

que aumenta com a velocidade das correntes.  

Estes tipos de transporte variam bastante de montante para jusante, uma vez que a 

montante verificámos todos os tipos de transporte, enquanto que a jusante se verifica 

maioritariamente transporte por suspensão (Figura 8). Caso a força de transporte não 

seja suficiente para manter em movimento partículas de determinada densidade, estas 

vão sendo depositadas no fundo do rio. Segundo Ward e Trimble (1995), cerca de 90% 

da carga sólida total transportada é por suspensão, sendo por esse motivo que os rios 

apresentam elevada turvação (Tomczak, 2000). 
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Figura 8 - Tipos de transporte de sedimentos num rio. 

2.2.10 Deposição de sedimentos e assoreamento 

À deposição de sedimentos ao longo de todo o trecho fluvial, designa-se por 

sedimentação. Esta deposição ocorre tanto no leito como nas margens e é ordenada 

segundo as dimensões e peso dos sedimentos e também a velocidade da corrente do rio. 

No caso dos materiais mais pesados e de maiores dimensões, estes depositam-se mais a 

montante e os de pequenas dimensões e mais finos depositam-se próximo da foz ou 

acabam mesmo por ser transportados para o mar, conforme mostra a Figura 9, 

(Oberrecht, 2004). 

Quando o leito maior de um rio é inundado, devido a chuvas intensas ou ao aumento de 

caudal provocado por uma descarga das barragens, surgem depósitos de sedimentos, 

designados por aluviões, que tornam essas zonas muito férteis. A deposição de 

sedimentos nas margens do rio deve-se principalmente à morfologia do rio e à 

vegetação existente. Contudo a deposição no leito deve-se à diminuição da velocidade 

das correntes. 
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Figura 9 - Esquema ilustrativo da deposição dos diferentes tipos de sedimentos ao longo do rio (adaptado de 
Oberrecht, 2004). 

O assoreamento é um problema existente em quase todos os rios do mundo e acontece 

quando existe a acumulação de detritos como areias, calhaus, lodo, lixo (no caso dos 

rios que passam nas grandes cidades), etc., nas zonas de fraco desnível do leito dos rios, 

especialmente na zona do estuário. As zonas estuarinas apresentam elevada importância, 

especialmente a nível económico, uma vez que nestas existem portos comerciais, onde o 

assoreamento tem sido um problema constante e cada vez mais importante. Este 

fenómeno tem vindo a impedir a entrada de navios de maiores dimensões pois as 

profundidades dos canais de navegação são menores. Outro problema da elevação do 

fundo dos rios são as inundações em épocas de elevada precipitação. Isto porque os rios, 

devido à diminuição da profundidade, têm menor capacidade hidráulica, isto é, 

suportam menores volumes de água. Ainda, as condições naturais de hidrodinâmica 

também são alteradas devido às alterações de fundo. 

De notar que os processos de produção, transporte e deposição de sedimentos acima 

expostos, referem-se a bacias hidrográficas com pouca intervenção humana. No caso de 

bacias hidrográficas que apresentem uma elevada intervenção humana (exploração de 

minério, agricultura massiva ou desflorestação) estes processos são completamente 

distintos. 
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2.3 PROGRAMAS DE MODELAÇÃO NUMÉRICA  

Tem-se observado um grande desenvolvimento tecnológico no domínio da 

hidroinformática, que permite simular o funcionamento de sistemas complexos, 

representando um ganho monetário e de tempo consideráveis. Estas ferramentas 

permitem realizar diagnósticos e projetos, assim como previsões a longo prazo. Ao 

longo das últimas décadas foram desenvolvidos vários softwares capazes de simular 

processos envolvendo correntes, ondas, salinidade e transporte de sedimentos em zonas 

estuarinas. No que concerne à temática das correntes pode-se nomear os seguintes 

softwares: 

 HAMSOM (Backhaus, 1983);  

 POM (Blumberg e Mellor, 1987); 

 ECOM-si (Blumberg, 1994) (Versão comercial do POM); 

 FVCOM (Chen et al., 2003);  

Para o transporte de sedimentos pode ser utilizado o ECOMSED (Blumberg, 2002). No 

entanto, para a agitação marítima é comumente utilizado o SWAN (Booij et al.,1996) e 

por fim, para simulações abrangentes são usados:  

 ROMS (Shchepetkin e McWilliams, 2005); 

 MIKE 3 desenvolvido por DHI Water and Environment; 

 Delft3D desenvolvido por Deltares (Delft3D-Flow, 2011); 

 TELEMAC (Galland et al., 1991); 

Apesar do avanço tecnológico verificado, estudos desta natureza deparam-se com 

dificuldades na obtenção de dados de campo para a calibração dos modelos, pois estes 

são muito escassos, e na maioria antigos, e, por conseguinte, pouco credíveis. Ainda, as 

limitações matemáticas dos modelos para integrarem certos parâmetros naturais de 

maneira realista são uma das causas da complexidade associada a este tipo de 

modelação. No entanto, do ponto de vista prático, as intervenções ambientais de 

engenharia, e seus decorrentes impactos, podem ser realizados recorrendo à modelação 

matemática. No caso dos estuários, as aplicações mais comuns advêm da previsão de 

inundações, análise da intrusão salina, o cálculo de tempos de residência, a propagação 
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e rebentação das ondas e a previsão de elevações e de correntes litorais devidas à 

agitação. 

2.4 TRABALHOS DE MODELAÇÃO NUMÉRICA COM DELFT3D 

O programa Delft3D, desenvolvido pela Deltares, tem sido amplamente utilizado no 

mundo. De destacar a capacidade para realizar simulações de correntes, de transportes 

de sedimentos, da ação das ondas, da qualidade da água, permitindo assim prever, com 

algum rigor e quando complementados com trabalhos de campo, a hidrodinâmica, a 

evolução morfológica, e processos ecológicos em rios, estuários e zona costeira. O 

software Delft3D encontra-se dividido em vários módulos que podem, quando 

necessário, interagir entre eles. O Delft3D-FLOW (Delft3D-FLOW, 2011) é o principal 

módulo e caracteriza-se pela interface multidimensional (2D ou 3D) que permite efetuar 

simulações hidrodinâmicas e morfodinâmicas. Calcula o transporte de sedimentos e 

atualizações morfológicas simultaneamente com o fluxo (Lesser et al., 2004), caso se 

pretenda analisar os efeitos das ondas no transporte de sedimentos de fluxo, e pode ser 

acoplado a um outro módulo, o Delft3D-WAVE, que contempla o modelo de ondas 

SWAN. Para a avaliação de risco de inundações nas zonas costeiras, aplicações com o 

Delft3D podem ser vistas, por exemplo, em Gomes et al. (2015), na modelação da zona 

do The Battery Park, New York, situado a sul de Manhattan; e em Van Maren et al. 

(2015) que estudaram o impacto do aprofundamento do canal e das dragagens na 

concentração de sedimentos no estuário do rio Ems, localizado na Holanda e Alemanha. 

O modelo, de acordo com os autores referidos, reproduz, de forma satisfatória, os níveis 

de água observados, velocidade, concentração de sedimentos e forma como a deposição 

dos sedimentos ocorre no estuário. No trabalho de Santos et al. (2015) foram avaliadas a 

hidrodinâmica e a salinidade no estuário do rio Columbia, situado em Oregon, Estados 

Unidos. Este modelo foi calibrado com base em 15 estações de medição localizadas ao 

longo do estuário, e resultou numa concordância satisfatória entre os valores observados 

e simulados do nível de água, velocidade e salinidade. Em aplicações para análises 

numéricas de longo período, com o Delft3D, Abubaker e Walid (2015) avaliaram os 

efeitos das alterações climáticas, para o ano de 2080, para o Golfo Pérsico. Outras 

aplicações que recorrem ao programa Delft3D, em sistemas hidráulicos naturais, podem 

ser vistas em Harcourt-Baldwin e Diedericks (2006), Van Maren (2007), Bouma et al. 

(2007), Tonnon et al. (2007), Allard et al. (2008) e Hu et al. (2009).  
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2.5 FORMULAÇÕES MATEMÁTICAS UTILIZADAS PELO DELFT3D  

2.5.1 Hidrodinâmicas 

2.5.1.1 Equações de Navier-Stokes 

As equações de Navier-Stokes [1, 2, 3] têm como objetivo caracterizar o movimento do 

volume elementar de um fluído incompressível e isotérmico, quando este é expresso em 

termos de valores instantâneos das componentes de velocidade u, v, w e da pressão p 

(Pinho, 2000). 

� �� + �� + �� + �� = � − �� + � �� + �� + ��    [1] 

� �� + �� + �� + �� = � − �� + � �� + �� + ��    [2] 

� �� + �� + �� + �� = � − �� + � �� + �� + ��    [3] 

onde, ,    são as componentes das forças de volume por unidade de massa [N/Kg]; �  é a pressão do fluído [Pa]; �  é o coeficiente de viscosidade dinâmico [N.s/m2]; 

2.5.1.2 Equações de Reynolds 

Através de uma modificação nas equações atrás mencionadas, é possível obter as 

equações de Reynolds [4, 5, 6]. Estas surgem após uma substituição do valor 

instantâneo da velocidade pela soma de um valor médio temporal com uma função 

aleatória, cujo principal objetivo passa por caracterizar o movimento médio de uma 

partícula de fluido (Pinho, 2000).  

� � ̂� + � ̂ ̂� + � û ̂� + � û ̂�                                                                                                     [ ]
= � − ��̂� + � � ̂� + � ̂� + � ̂� − � ( �� ` `̅̅ ̅̅ ̅ + �� ` `̅̅ ̅̅ ̅ + �� ` `̅̅ ̅̅ ̅̅ ) 
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� � ̂� + � ̂ ̂� + � ̂ ̂� + � ̂ ̂�                                                                                                     [ ]
= � − ��̂� + � � ̂� + � ̂� + � ̂� − � ( �� ` `̅̅ ̅̅ ̅ + �� ` `̅̅ ̅̅ ̅ + �� ` `̅̅ ̅̅ ̅̅ ) 

� � ̂� + � ̂ ̂� + � ̂ ̂� + � ̂ ̂�                                                                                                 [ ]   
= � − ��̂� + � � ̂� + � ̂� + � ̂� − � ( �� ` `̅̅ ̅̅ ̅̅ + �� ` `̅̅ ̅̅ ̅̅ + �� ` `̅̅ ̅̅ ̅̅ ) 

Onde, û , ̂ , ̂   são médias temporais das componentes da velocidade [m/s]; �̂  é a média temporal da pressão [Pa]; ` , ` , ` são flutuações das componentes da velocidade [m/s]; 

A equação da continuidade juntamente com as equações de Reynolds (tridimensionais) 

desenvolvidas com valores médios de ` , ` , `, são o início do estudo de escoamentos 

reais. No entanto estas têm sempre de ser ajustadas para ter em conta as características 

de cada caso de estudo, como por exemplo, fundos pouco profundos, variações de 

pressão, atrito de superfície ou a existência de substâncias/poluentes (Pinho, 2000). 

2.5.2 Morfodinâmica 

No concerne ao cálculo do transporte sedimentar não coesivo existem várias 

formulações desenvolvidas, sendo uma das que mais se destaca a abordagem de Van 

Rijn [7, 8] (Delft hydraulics, 2003). Nesta formulação existe uma separação entre os 

dois tipos de transportes já referidos (cf. 2.2.9), o transporte de fundo e o transporte em 

suspensão, ambos originados devido a correntes e ondas. 

= , + ,                  [7] 

= , + ,                  [8]
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Onde,  (m3/s/m) é o transporte em suspensão,  (m3/s/m) representa o transporte de 

fundo, ,  e ,  (m3/s/m) representam, respetivamente, a influência das correntes e 

ondas no transporte em suspensão e por fim,  ,  e ,  que correspondem à 

contribuição das correntes e ondas no transporte de fundo. Os gradientes de transporte 

na direção x e y são utilizados na equação da continuidade com o intuito de determinar 

as variações do fundo resultando na equação [9]. 

�� + �( , + , )� + �( , + , )� =               [9] 

Sendo, 

, =  , , + , ,   , transporte de carga de fundo na direção x [m3/s/m]; 

, =  , , + , ,   , transporte de carga de fundo na direção y [m3/s/m]; 

, =  , , + , ,   , transporte de carga em suspensão na direção x [m3/s/m]; 

, =  , , + , ,   , transporte de carga em suspensão na direção y [m3/s/m]; 

No que diz respeito ao transporte tridimensional de sedimentos em suspensão este é 

calculado através da equação de advecção-difusão [10]. 

�� + � � + �� + �( − )� − �� (� , �� ) − �� (� , �� ) −
�� (� , �� ) =                [10] 

Onde, 

  concentração de massa da fração de sedimentos �  [Kg/m3];   ,    componentes da velocidade [m/s]; 

  velocidade de sedimentação da fração de sedimentos �  [m/s]; �  coeficiente de difusão turbulenta. 
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O transporte em suspensão devido à corrente nas duas direções é caracterizado pelas 

equações [11] e [12]. 

, , = ∫ − � , ��ℎ
             [11] 

, , = ∫ − � , ��ℎ
             [12] 

Quanto ao transporte no fundo, para todas as frações de sedimentos, é determinado por 

outro método de Van Rijn, sendo este representado pela equação [13]. 

| | = .  �� 5 .5 .7            [13] 

onde, 

   transporte sólido no fundo [Kg/m3]; �   disponibilidade relativa da fração do sedimento na camada de 

mistura; 

   mobilidade dos sedimentos devido a ondas e correntes; 

   mobilidade excedente dos sedimentos. 

As mobilidades representadas anteriormente são obtidas através das equações [14] a 

[16]. 

= − 50               [14] 

= ( − )− 50               [15] 

= √ + �               [16] 

Onde,  

   velocidade crítica para o início do movimento (com base a 

parametrização da curva de Shields) [m/s]; 
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   módulo da velocidade média segundo a direção vertical, 

calculado a partir da velocidade na camada inferior, assumindo um perfil de velocidade 

logarítmico [m/s]; �    velocidade de pico na camada de fundo (na direção de propagação 

da onda) [m/s]; 

   massa volúmica relativa dos sedimentos, adimensional. 

O cálculo do transporte de fundo se resume a duas componentes: a componente da 

corrente ( , ), que actua na direção da corrente de fundo, e a componente das ondas 

( , ), que atua na direção de propagação das ondas. Estas são determinadas com as 

seguintes equações:  

, = √ + + | | cos φ              [17] 

| , | = | , |              [18] 

= | |−| �|−               [19] 

Se, < .  então , =  e >  então , = . O ângulo φ é o ângulo entre a 

direção da corrente e a direção da onda. 

Para converter estas direções em x e y obtemos, 

, = (  + )0,5  , + ,  cos ∅           [20] 

, = (  + )0,5  , + ,  sin ∅            [21] 

Em que,      Velocidades das correntes de fundo na direção x e y; 

E ∅ corresponde ao ângulo entre a direção de propagação da onda e o eixo x. 

Para estimar o transporte em suspensão, devido às ondas, Van Rijn, utiliza uma 

aproximação em razão da velocidade assimétrica das ondas. Assim, ele propôs: 



Transporte sedimentar no estuário do rio Lima - Avaliação de soluções de minimização do assoreamento 
na embocadura   

  25 

José Rafael Rodrigues Coelho  

, = . ���               [22] 

Onde,  

,    transporte devido às ondas [Kg/m3];  

�   parâmetros de ajuste; ��   Velocidade assimétrica das ondas [m/s]; 
   Carga sedimentar suspensa [Kg/m2];  
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3 CASO DE ESTUDO 

3.1 BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO LIMA 

O rio Lima nasce no monte Talariño, a uma altitude de 975 m, na Serra de São Mamede, 

na província de Ourense, em Espanha. Entra em Portugal nas proximidades de Lindoso 

e desagua em Viana do Castelo, apresentando uma extensão total de cerca de 108 km, 

dos quais 67 km em território português, e destes aproximadamente 20 Km abordados 

neste estudo. 

A bacia do rio Lima apresenta uma forma alongada e é limitada a norte pela bacia 

hidrográfica do rio Minho, a leste pela do rio Douro e a sul pelas bacias dos rios Cávado 

e Âncora. Tem uma superfície de aproximadamente 2450 km2. A altitude média da 

bacia é de 447 m, sendo a Serra da Peneda e a Serra Amarela, os sectores mais elevados, 

respetivamente com 1416 m e 1361 m. O clima da região deste rio resulta da sua 

posição geográfica e proximidade do Atlântico e é caracterizado como sendo do tipo 

marítimo (Mendes, 2009). 

As disponibilidades hídricas desta bacia estão essencialmente dependentes da forma 

como a precipitação se distribui espacial e temporalmente, uma vez que os aquíferos 

têm uma baixa capacidade de armazenamento, o que faz com que o escoamento tenha 

uma resposta relativamente rápida à ocorrência de precipitação. A região desta bacia é 

uma região de elevada pluviosidade, ocorrendo precipitação média anual entre 1300 e 

4200 mm (Mendes, 2009). 

O escoamento anual médio à entrada de Portugal é de 1598 hm3 e na foz de 3304 hm3. 

De uma forma sintetizada esta bacia apresenta um clima bastante húmido e caracteriza-

se por uma pequena deficiência de água no Verão e um excesso no Inverno. A 

satisfação de pedidos de rega, de abastecimento e para produção de energia é 

conseguida a partir de volumes armazenados durante períodos húmidos. São dois os 

grandes aproveitamentos hidroelétricos em funcionamento ao longo da bacia: Alto 

Lindoso e Touvedo (Figura 10). A barragem do Alto Lindoso situa-se junto da fronteira 

com a Espanha, sendo o maior produtor hidroelétrico de Portugal. Funciona como 

reguladora do caudal do rio Lima em conjunto com a barragem de Touvedo, estando 

ambas as barragens a montante do trecho do estuário estudado. 
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a) b) 

Figura 10 - a) Barragem do Alto Lindoso; b) Barragem de Touvedo. 

3.2 ESTUÁRIO RIO LIMA   

No local de estudo, o estuário do Rio Lima, o rio fica mais largo e com uma inclinação 

muito reduzida na zona entre a ponte Eiffel e a ponte da A28 como é possível observar 

através da Figura 11, propiciando a formação de depósitos sedimentares, tanto no leito 

como nas suas margens. Assim, formam-se ínsuas e margens muito extensas, que 

rapidamente são dominadas por vegetação herbácea, criando uma série de praias fluviais 

até à zona de Viana do Castelo. Devido a estas características, as zonas de leito de cheia 

do rio são zonas com uma cota muito próxima das margens e com uma grande extensão 

que, aquando de grandes caudais, são facilmente inundadas, chegando a aumentar em 

duas vezes a largura do rio. No que diz respeito à zona da foz em Viana do Castelo, esta 

varia de 800 m, perto da ponte Eiffel, até 300 m, entre o porto antigo e o novo. Existe 

esta variação de larguras devido à presença do porto marítimo de maiores dimensões 

para conseguir dar resposta a maiores embarcações. Assim, o porto passou da margem 

norte para a margem sul, estreitando ainda mais o rio. Consequentemente, e com a 

necessidade de garantir a entrada e saída das embarcações, existem duas obras 

marítimas de grandes dimensões que protegem a entrada da foz das fortes ondulações 

provenientes do mar. Neste percurso o canal do rio é estreito e possui uma profundidade 

média de 10 m, havendo uma sistemática remoção de inertes por parte do porto de 

Viana do Castelo para manter as condições de navegabilidade do canal. Esta remoção 

implica custos avultados, tendo sido gasto mais de meio milhão de euros em dragagens 

no ano de 2014. De acordo com estudo feito pela empresa de projetos de engenharia 

PROMAN (2006), na zona do estuário não existem afluentes com dimensão nem caudal 

suficiente para provocar alterações significativas no canal principal do rio. Em relação 

aos caudais existentes no Rio Lima, estes são diretamente condicionados e gerados 
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pelas duas barragens referidas. Segundo análises estatísticas dos dados existentes na 

plataforma do Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH), da 

estação hidrométrica que existe logo a seguir à barragem de Touvedo, conclui-se que a 

vazão média anual ronda os 40 m3/s. Porém, em época de Verão este valor pode baixar 

para cerca de 5 m3/s. 

 
Figura 11 - Estuário do Rio Lima. 

  

Ponte Eiffel  

Ponte A28  
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3.3 MODELO DO ESTUÁRIO DO RIO LIMA  

O modelo utilizado no desenvolvimento da presente dissertação tem por base o modelo 

criado por Costa (2015) tendo sido posteriormente modificado e melhorado para o 

respetivo enquadramento do tema da dissertação. Trata-se de um modelo tridimensional 

morfodinâmico do estuário desenvolvido com o programa Delft3D, constituído por uma 

grelha ortogonal, composta por 7515 células, compreendendo desde o limite de jusante 

do açude de Ponte de Lima até o oceano, como pode ser visto na Figura 12.  

 
Figura 12 - Grelha do modelo Delf3D do estuário do Rio Lima. 

A este modelo apresentado anteriormente foram ainda adicionadas as respetivas obras 

de proteção marítima presentes na zona da embocadura, tendo sido simuladas através da 

utilização de Thin Dams, opção disponibilizada no programa Delft3D e que 

correspondem a elementos verticais que se encontram sempre emersos. Os molhes estão 

representados na Figura 13 com uma linha de cor amarela. A cada célula da grelha estão 

atribuídos valores correspondentes aos dados batimétricos da zona da embocadura que 

foram disponibilizados pela Administração do Porto de Viana do Castelo, que poderão 

estar já desatualizados. Na Figura 13, exportada da interface gráfica do modelo Delft3D, 

podemos verificar que na zona da foz a profundidade é muito diferente, existindo no 

centro do canal uma zona mais profunda, com profundidade de aproximadamente 8 m. 

Isto é devido ao processo de erosão provocada pelo aumento da velocidade de corrente, 

nesta zona, pelo tráfego marítimo, e também pelas constantes dragagens que se efetuam 

Açude Ponte de Lima 
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para manter a navegabilidade do canal. Pode-se observar que as margens e toda a zona 

junto ao molhe norte apresentam menor profundidade, podendo concluir-se que neste 

local ocorre deposição de sedimentos.  

 
Figura 13 - Batimetria do estuário do Rio Lima . Zona de estudo.  

3.4 TRABALHO DE CAMPO  

O trabalho de campo consistiu na recolha de dados relativos a elevações da superfície 

livre em diferentes locais do estuário. 

O principal objetivo do trabalho de campo é a obtenção de dados, atuais, e que não estão 

disponíveis neste estuário, para calibração do modelo através da comparação dos níveis 

observados com os níveis simulados. Foram colocadas sondas com a capacidade de 

registar a pressão e temperatura, sendo estes valores posteriormente convertidos em 

nível da superfície livre. Durante o trabalho de campo foram utilizadas três sondas 

distintas, apresentadas na Figura 14.  
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Figura 14 - Sondas utilizadas nas campanhas. a) TGR-2050; b) TWR-2050; c) DEI/DEC-V0; 

As sondas TGR-2050 e TWR-2050 são instrumentos autónomos com a capacidade de 

medir pressão até uma profundidade de 100 m e temperaturas entre os -5º e 35º.  Estas 

precisam de ser programadas previamente com o período de tempo que vão registar 

dados e com a frequência dos registos que pode 1, 2 ou 4 registo por segundo.   

A sonda DEI/DEC-V0 foi testada pela primeira vez no campo, no âmbito deste trabalho. 

A sua construção foi realizada em parceria com o Departamento de Eletrónica da 

Universidade do Minho, sendo constituída por sensor de pressão e componentes 

eletrónicos de elevado desempenho e baixo custo. Procurou-se que a sonda apresente 

um custo muito inferior às soluções disponibilizadas no mercado, para que possa ser 

reproduzida e utilizada com maior frequência e por períodos prolongados. Deste modo 

diminui-se os riscos associados a eventuais perdas durante a sua utilização em trabalhos 

de campo prolongados.  

Com os valores de pressão registados pelas sondas estima-se a altura de água (para 

posterior estimativa do nível) através da equação [23]. 

� = � + �á × ℎ        ℎ = −�á               [23] 

�  Pressão [Pa]; �   Pressão atmosférica [Pa]; �á   Peso especifico da água [N/m3]; 

ℎ  Altura de água acima da sonda [m]; 

a) b)

c)
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Foi utilizado um aparelho DGPS para determinação das coordenadas dos locais onde as 

sondas foram instaladas e um condutivímetro, Figura 15.  

 
Figura 15 - a) Aparelho DGPS; b) Condutivímetro;  

O trabalho de campo necessitou, para além do equipamento principal anteriormente 

mencionado, da utilização de vários tipos de ferramentas, materiais e estruturas para 

fixação das sondas.  

Foram realizadas três campanhas, em diferentes períodos e locais, identificados na 

Figura 16. Inicialmente, e antes de proceder às respetivas campanhas de instalações das 

sondas, foi necessário fazer um reconhecimento do estuário através do Google Earth e 

“in situ” tendo sido percorridas as suas margens, a pé, de modo a referenciar vários 

locais, tendo em conta as suas condições de acessibilidade e a presença de estruturas 

para fixação das sondas, como por exemplo, embarcadouros de pesca, estacas, árvores e 

terrenos regulares. Antes de colocar as sondas nos locais foi necessário programa-las 

para registar dados nos períodos pretendidos. Após cada campanha e para que fosse 

possível a sua análise e tratamento estes foram exportados para o Excel através do 

software das sondas TGR-2050 e TWR-2050, Ruskin, e a sonda configurada para a 

campanha seguinte. 

a) b) 
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Figura 16 - Locais das campanhas de recolha de dados. (Imagem www.googlemaps.pt) 

Os pontos de monitoramento utilizados nas campanhas foram utilizados no recurso 

Observation Points, do programa Delft3D. Para tal utilizou-se as coordenadas dos 

mesmos obtidas através de DGPS. Assim, e através do módulo Quickplot e do 

parâmetro WaterLevel foi possível simular, através do programa Delft3D, a variação do 

nível da superfície livre para cada ponto de observação. 

A primeira campanha foi realizada no Marégrafo do Instituo Hidrográfico no dia 20 de 

maio de 2016, tendo sido utilizado para aprendizagem sobre o método de colocação das 

sondas. Todo o trabalho foi auxiliado pelos professores José Luís Pinho (DEC), Stênio 

Venâncio (DEC) e Marcos Martins (DEI). Foram colocadas três sondas, sendo uma 

delas um protótipo desenvolvido. As sondas foram colocadas na zona da foz do rio 

Lina, em Viana do Castelo, pelo simples fato de ser possível comparar os dados da 

variação dos níveis da água registados com os do Instituto Hidrográfico, validando e 

viabilizando a utilização desta nova sonda no processo de calibração do modelo. A 

escolha do local para colocar a sonda ou a estrutura de fixação deve ser bastante 

criteriosa pois tem que ficar garantido que a sonda não sofra deslocamentos. Neste caso 

fixou-se a estrutura numa rocha do enrocamento de proteção da margem utilizando um 

berbequim para fazer furos e colocar os parafusos de fixação da estrutura. Depois de 

colocada a estrutura, fixaram-se as sondas com fita americana de modo a garantir a sua 

estabilidade e manter o seu posicionamento (Figura 17). Mediram-se as coordenadas 

colocando o aparelho DGPS sobre a estrutura de fixação (Figura 18).  

Marégrafo Portucel 

Lanheses 

file:///C:/Users/rafael/Desktop/www.googlemaps.pt
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Figura 17 - Local onde a sonda foi instalada. 

 
Figura 18 - Determinação das coordenadas através do aparelho DGPS. 

A segunda campanha foi realizada em Lanheses, na margem direita do rio Lima, 

recorrendo-se a uma estaca de madeira de um embarcadouro com acesso restrito (Figura 

19). As sondas permaneceram no local entre o dia 10 e o dia 12 de junho. Nesta 

campanha foram colocadas duas sondas, a sonda DEI/DEC-V0 e a sonda TGR-2050, 

ainda com o intuito de comparar o comportamento da sonda experimental DEI/DEC-V0 

com a TGR-2050. As sondas foram fixadas à estrutura metálica e posteriormente, 
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amarradas a uma estrutura de madeira do embarcadouro. A diferença desta campanha 

para a primeira foi o facto de as sondas terem ficado sempre submersas durante os dois 

dias da campanha, com o intuito de comparar os valores também na baixa mar. 

Lanheses é o local mais a montante. 

 
Figura 19 - Campanha Lanheses. Sondas amarradas a uma estaca de madeira.       

A terceira e última campanha foi efetuada em Deocriste, junto à captação de água da 

Portucel. Este local foi escolhido com o intuito de perceber como o nível vai avançando 

ao longo do estuário. Trata-se de um ponto intermédio em relação às campanhas 

anteriores. A campanha teve a duração de dois períodos de maré, tendo permanecido no 

local do dia 14 ao dia 16 de junho. Foi instalada apenas a sonda TGR-2050 tendo ficado 

fixada a uma estaca de madeira junto à margem (Figura 20). 

 
Figura 20 - Campanha Portucel. Sonda amarrada a uma estrutura existente. 
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3.5 PROCESSAMENTO/TRATAMENTO DOS DADOS DAS CAMPANHAS 

Para proceder ao processamento dos dados recolhidos, em cada campanha, efetuou-se a 

correção da posição de cada sonda em relação ao nível médio do mar através do cálculo 

da diferença entre o valor da média dos pontos DGPS, obtidos para cada local, e os 

dados registados. Desta maneira o registro dos dados passou a ser referido pelo nível 

médio do mar. Torna-se importante referir que o aparelho DGPS só regista valores da 

posição com precisões inferiores a 5 cm.  

Para cada campanha foram criados esquemas ilustrativos com o posicionamento das 

sondas nas estruturas (Figura 21, Figura 23, Figura 25) bem como tabelas com os 

pontos obtidos do DGPS (Tabela 1, 2, 3). Posteriormente, e após os tratamentos dos 

dados das campanhas foram criados, para cada local, os gráficos da variação do nível da 

água, em relação ao nível médio do mar, o que viabilizou a etapa de calibração do 

modelo numérico (Figura 22, Figura 24, Figura 26). 

3.5.1 Campanha 1 

Na Figura 21 é apresentado um esquema cotado com o posicionamento das sondas na 

estrutura de instalação no estuário. 

 
Figura 21 - Esquema da instalação das sondas, campanha 1 - Foz do rio Lima. 
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Para se conseguir precisão, relativamente à posição das sondas, nesta campanha foram 

registrados sete pontos DGPS através dos quais se efetuou a média, como é possível de 

ser observado na Tabela 1.  

Tabela 1 - Determinação da posição da sonda, campanha 1. 

Pontos DGPS Cota Z (NMM)  Cota (Elipsóide WGS1984) Ondulação do Geóide 

- m m m 
Ponto 1 0,140 55,191 55,051 

Ponto 2 0,137 55,188 55,051 

Ponto 3 0,139 55,190 55,051 

Ponto 4 0,146 55,197 55,051 

Ponto 5 0,140 55,191 55,051 

Ponto 6 0,147 55,198 55,051 

Ponto 7 0,145 55,196 55,051 

Média  0,142 55,193 
 

Após a análise do gráfico da Figura 22, verifica-se a existência de um patamar na baixa-

mar que corresponde ao tempo em que as sondas estiveram emersas tendo registrado 

apenas o valor da pressão atmosférica. A posição das sondas na estrutura também se faz 

notar visto que, durante a baixa-mar, a sonda que estava numa posição superior 

(DEI/DEC-V0) ficou emersa mais cedo do que as outras que se encontrava praticamente 

ao mesmo nível. Esta campanha decorreu num período de maré viva e apresenta uma 

amplitude de aproximadamente 1,5 m. 

 
Figura 22 - Nível de maré registado na foz do rio Lima. 
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3.5.2 Campanha 2 

A campanha 2 corresponde ao ponto de observação posicionado numa zona mais a 

montante do estuário (Lanheses). Por esse motivo a cota em relação ao nível médio do 

mar apresenta o valor 1,324 m, valor este justificado pela distância em relação a 

fronteira com o oceano. 

 
Figura 23 - Esquema da instalação das sondas, campanha 2 - Embarcadouro Lanheses. 

Nesta campanha foram obtidos apenas quatro pontos, pelo DGPS, como é possível ver 

na Tabela 2, através dos quais se determinou a posição da sonda em relação ao nível 

médio do mar. 

Tabela 2 - Determinação da posição da sonda, campanha 2. 

Pontos DGPS Cota Z (NMM) Cota (Elipsóide WGS1984) Ondulação do Geóide 

- m m m 
Ponto 1 1,325 56,473 55,148 

Ponto 2 1,317 56,465 55,148 

Ponto 3 1,325 56,473 55,148 

Ponto 4 1,329 56,477 55,148 

Média  1,324 56,472 
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Nesta campanha, foram utilizadas duas sondas que estiveram submersas durante todo o 

período de registo. As sondas, como foi possível verificar na Figura 23, encontravam-se 

ao mesmo nível, no entanto ocorreram diferenças nos níveis de maré entre elas, 

principalmente durante as baixa-mar como se pode verificar através da Figura 24. Este 

facto pode ser justificado pela posição do sensor de pressão da sonda TGR-2050, visto 

que este se encontra numa posição lateral. É notório um desvio nos níveis registados nos 

períodos de baixa-mar muito provavelmente devido à velocidade da corrente na vazante. 

 
Figura 24 - Nível de maré registado em Lanheses. 

3.5.3 Campanha 3 

Para a terceira e última campanha foi utilizada apenas a sonda TGR-2050 tendo esta 

sido realizada num ponto intermédio entre o local da campanha 1 e da campanha 2. 

Através desta campanha tornou-se possível verificar que à medida que nos deslocamos 

para montante a posição das sondas em relação ao nível médio do mar foi aumentando, 

tendo sido registrada neste local a cota de 0,624 m que é superior à cota registada na 

campanha junto à embocadura (0,124 m) e inferior à cota registada na campanha 

efetuada mais a montante (1,324 m). Na Figura 25 estão apresentadas as cotas que 

serviram para determinar o posicionamento da sonda em relação ao nível médio do mar. 
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Figura 25 - Esquema da instalação das sondas, campanha 3 - Captação Portucel, Deocriste. 

Devido à dificuldade encontrada no dia da campanha em obter, através do aparelho 

DGPS, precisões inferiores a 5 cm, de modo a conseguir registros, foi necessário 

determinar um maior número de cotas, tendo sido obtidos nove pontos, conforme 

apresentado na Tabela 3. 

Tabela 3 - Determinação da posição da sonda, campanha 3. 

Pontos DGPS Cota Z (NMM)  Cota (Elipsóide WGS1984) Ondulação do Geóide 

- m m m 
Ponto 1 0,620 55,677 55,057 

Ponto 2 0,628 55,685 55,057 

Ponto 3 0,620 55,677 55,057 

Ponto 4 0,624 55,681 55,057 

Ponto 5 0,629 55,686 55,057 

Ponto 6 0,630 55,686 55,056 

Ponto 7 0,640 55,697 55,057 

Ponto 8 0,608 55,665 55,057 

Ponto 9 0,619 55,676 55,057 

Média  0,624 55,681 
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Com os valores de pressão registados através da sonda TGR-2050, chegou-se ao nível 

da água observado no local, durante o período da campanha, como se pode ver através 

da Figura 26. À semelhança da campanha 1 pode-se observar a existência de um 

patamar durante a baixa-mar devido à sonda se encontrar emersa durante este período. 

 
Figura 26 - Valores observados na captação da Portucel. 

Após as campanhas de monitorização da variação do nível da água e depois de se 

efetuar todo o tratamento dos dados apresentados anteriormente foi possível proceder à 

calibração do modelo numérico desenvolvido com o Delft 3D. 

3.6 CALIBRAÇÃO E VALIDAÇÃO DO MODELO  

Para efetuar a calibração do modelo foi necessário simular com o Delft 3D a variação do 

nível da superfície livre, no estuário, com diferentes coeficientes de rugosidade de 

Manning e de viscosidade turbulenta horizontal e efetuar a comparação entre os valores 

observados e simulados. Como metodologia de análise foram utilizados gráficos e 

métricas de cálculo. Na Tabela 4 estão apresentadas todas as simulações efetuadas para 

a calibração do modelo. 
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Tabela 4 - Quadro de simulações com a variação dos coeficientes. 

 
S1 S2 S3 S4 S5 S6 

Manning (m-1/3s) 0,010 0,015 0,020 0,033 0,010 0.015 

Viscosidade (m2/s) 1 1 1 1 5 5 

 
S7 S8 S9 S10 S11 

Manning (m-1/3s) 0,033 0,010 0,015 0,020 0,033 

Viscosidade (m2/s) 5 10 10 10 10 

Quatro métricas de cálculo foram utilizadas para complementar a análise gráfica: o 

modelo de eficiência de Nash-Sutcliffe (NSE) [24], a soma das diferenças entre valores 

simulados e valores observados (BIAS) [25], raiz quadrada do erro quadrático médio 

(RMSE) [26] e por último a média do erro absoluto (MAE) [27] (Gibertoni, et al., 

2014). 

= −   ∑ ̂−∑ − ̅                         [24] 

� = �  ∑ ̂ − ∑                         [25] 

=  √�  ∑ ̂ −  ∑                        [26] 

= �  ∑| ̂ − |                        [27] 

O período de simulação do nível da superfície livre utilizado na simulação foi de 37 

dias, compreendido entre o dia 15 de maio e o dia 20 de junho, de modo a abranger 

todas as campanhas de recolhas de dados. Foi necessário inserir dados nas fronteiras de 

montante e de jusante do modelo. Através do site do Sistema Nacional de Informação 

de Recursos Hídricos (SNIRH) foram retirados os caudais efluentes médios diários e os 

caudais turbinados horários da barragem de Touvedo, para a fronteira de montante. 

Contudo, e como a barragem fica a alguns quilómetros do estuário, estes valores não 

correspondem à realidade do local, tendo sido acrescentado a cada valor de caudal 

médio diário um caudal de 40 m3/s que corresponde à média dos dados de caudal 

efluente da estação hidrométrica da barragem nos últimos 18 anos. No que diz respeito à 

fronteira de jusante os valores do nível de maré foram obtidos utilizando um programa 

com capacidade para prever os níveis de maré em quase todo o mundo, o 
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Delftdashboard. Este programa faz as previsões tendo em conta apenas as componentes 

astronómicas, o que leva à existência de diferenças na ordem dos 20 cm quando 

comparamos as previsões com valores registados no local. Isto porque, o 

Delftdashboard não considera os efeitos do vento, da agitação marítima, da pressão 

atmosférica e da eventual subida do nível médio do mar nos últimos anos. 

Durante a calibração do modelo, através da análise comparativa dos valores do nível da 

superfície da água observados com os valores simulados no modelo Delft3D verificou-

se uma diferença relativamente grande em todas as campanhas (Figura 27). Para os 

valores do nível do mar convergirem foi necessário ajustar o posicionamento das sondas 

tendo sido retirado aos dados da campanha 1, 2 e 3 uma elevação de 0,17 m, 0,28 m e 

0,50 m, respetivamente. 

 

Figura 27 - Diferença entre nível da maré observado e simulado nas campanhas. 

As diferenças no nível da maré entre os valores da previsão e os valores observados na 

ordem dos 20 cm podem ser justificadas, pelo caudal fluvial, pela agitação marítima, 

pressão atmosférica, ondulação, ação do vento, elevação do nível médio da água do 

mar, contudo, tal como podemos observar na Figura 27, foram encontradas diferenças 

superiores. No entanto, não foi possível, no âmbito deste trabalho, justificar essas 

mesmas diferenças. No futuro, deverão ser verificadas as cotas batimétricas e realizadas 

campanhas com colocação de sondas em locais distintos, com medição em simultâneo, 

para que estas se possam justificar. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com o intuito de analisar e avaliar o desempenho de eventuais medidas estruturais 

capazes de minimizar o problema do assoreamento no estuário foram criados nove 

cenários, numa fase inicial, para contemplar os processos de erosão e sedimentação e 

possibilitar o estudo da influência do caudal, maré e dimensão média dos sedimentos, 

neste processo. Posteriormente, numa segunda fase, foram criados seis cenários para 

averiguar qual a influência das estruturas idealizadas nos locais de erosão e 

sedimentação na zona da embocadura. 

4.1 CENÁRIOS DE MODELAÇÃO/ SIMULAÇÃO 

Com o objetivo de avaliar a morfodinâmica no estuário do rio Lima, mais propriamente 

no canal de navegação do porto de Viana do Castelo, foram comtemplados três 

parâmetros intervenientes neste processo: caudal fluvial, sendo atribuído a esta variável 

valores do caudal efluente médio diário da barragem de Touvedo, o efeito da maré e a 

influência da dimensão dos sedimentos. Após a avaliação destes parâmetros foram 

idealizadas e simuladas estruturas que alteram a configuração do fundo em 

determinados locais, com o intuito de minimizar o assoreamento no canal de navegação. 

Assim, irá avaliar-se a erosão e a deposição verificadas no estuário para três caudais 

diferentes (400, 1000 e 3200 m3/s) e para cada um destes caudais irá efetuar-se também 

uma variação do tipo de maré (Maré viva ou Maré morta) e da dimensão dos sedimentos 

(200 e 400 µm). Por último, será avaliado para o caudal de 3200 m3/s qual o efeito da 

construção de obras na proximidade do canal de navegação (Estrutura transversal e 

longitudinal). Os cenários considerados nas simulações são apresentados na Tabela 5, 

para simulações de curto prazo. 
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Tabela 5 - Quadro de cenários. 

 
 Cenários Maré 

Caudal 

(m3/s) 

D50 

(µm) 

Tipo 

Estrutura 

Tempo de 

Simulação 

Calibração  C1 Variável Variável - - 37 dias 
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C2 Viva 

40
0 

200 - 7 dias 

C3 Morta 200 - 7 dias 

C4 Viva 400 - 7 dias 

C5 Viva 

10
00

 

200 - 2 dias 

C6 Morta 200 - 2 dias 

C7 Viva 400 - 2 dias 

C8 Viva 
32

00
 

200 - 1 dia 

C9 Morta 200 - 1 dia 

C10 Viva 400 - 1 dia 
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ra
s 
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l C11 
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00
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0 

AF 

1 
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C12 ER  

C13 TD 

T
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 C14 
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32
00

 

20
0 

AF 

1 
di

a 
C15 ER  

C16 TD 

*AF – Alteração de fundo do canal, TD – Thin Dams, ER – Estrutura rígida  

Os caudais considerados na Tabela 5 resultam da análise de uma série de dados obtidos 

no SNIRH referentes ao caudal efluente médio diário da barragem de Touvedo nos 

últimos 18 anos. Através desta análise, e sabendo que os caudais pouco intensos não 

têm grande influência na dinâmica sedimentar, optou-se por os desprezar tendo sido 

selecionado os seguintes caudais: 400 m3/s com uma duração de 7 dias, que corresponde 

ao caudal que foi registado entre o dia 5 e o dia 11 de fevereiro de 2014; o caudal de 

1000 m3/s, com duração de 2 dias, pois este caudal desde a construção da barragem 

apenas ocorreu duas vezes; e o caudal de 3200 m3/s que corresponde à máxima 

capacidade de descarga da barragem de Touvedo e tem duração de apenas um dia, 

porque é inviável efetuar uma descarga tão grande durante tanto tempo, sendo o período 

de um dia já excessivo. Os dados de caudal fluvial foram inseridos na fronteira de 
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montante do modelo. Para a fronteira de jusante foram adotados dois tipos de maré 

(maré viva e maré morta) de acordo com as previsões da ferramenta Delftdashboard 

para o marégrafo de Viana do Castelo. Foi analisada a variação da superfície livre nos 

37 dias da simulação realizada para calibração do modelo (15 de maio a 20 de junho de 

2016) e selecionado o dia onde a maré viva teve maior amplitude (5 de junho de 2016) e 

o dia em que a maré morta teve menor amplitude (13 de junho de 2016), conforme 

apresentado no Anexo 3. Como os tempos de simulação são maiores que os períodos de 

maré, foi adicionado um fator morfológico no Delft 3D (Morfologic scale factor) para 

fazer corresponder a progressão do transporte sedimentar em relação ao tempo de 

simulação estipulado, tendo sido utilizado para as simulações com caudal de 400 m3/s, 

1000 m3/s e 3200 m3/s um Mor-Fac de 7, 2 e 1, respetivamente. Através da observação 

dos cenários da análise morfodinâmica sem estrutura definir-se-á os locais de 

deposições para posteriormente serem melhorados com a inclusão das estruturas. Para 

os cenários com obras foi utilizado o caudal de 3200 m3/s pois é neste que ocorrem 

maiores alterações morfodinâmica.  

Foi considerado, nas simulações, o tipo de sedimentos não coesivos, em função da sua 

predominância, com as seguintes propriedades:  

 Densidade específica: 2650 kg/m3 

 Densidade do fundo seco: 1600 kg/m3 

 Concentração de sedimentos: 0,5 kg/m3 

Para além disso foram adotados valores constantes para os seguintes parâmetros: 

 Viscosidade turbulenta horizontal: 5 m2/s 

 Difusividade turbulenta horizontal: 1 m2/s 

 Coeficiente de Manning: 0,010 m-1/3s 
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4.2 RESULTADOS DAS SIMULAÇÕES REALIZADAS 

4.2.1 Resultados da Calibração  

Foi feita a análise dos resultados com base nos gráficos, nos quais se pode observar as 

diferenças entre os valores observados e os valores simulados para cada campanha 

(Anexo 1). No entanto, na elaboração dos gráficos foram excluídos os valores em que as 

sondas se encontravam emersas, justificando assim as falhas de valores na Figura 28 e 

na Figura 30. Para além da análise qualitativa procedeu-se cálculo de funções de erro 

calculado com as métricas, referenciadas anteriormente para cada ponto de observação. 

Os resultados das métricas para todas as simulações são apresentados no Anexo 2.  

Na Tabela 6 estão apresentados os resultados das métricas do coeficiente de rugosidade 

de Manning e do coeficiente de viscosidade turbulenta horizontal que representam a 

melhor aproximação entre os valores simulados e observados, cujos valores dos 

coeficientes assumiram 0,010 m-1/3s e 5 m2/s, respetivamente.  

Tabela 6 - Resultados das métricas para os Pontos de Observação. 

Local NSE BIAS RMSE MAE 

Marégrafo 0,993545 -0,00833 0,056715 0,046006 

Lanheses 0,862811 -0,03062 0,204359 0,180737 

Portucel 0,977708 0,039403 0,07277 0,057037 
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Na Figura 28 observa-se uma grande proximidade entre os valores observados e os 

valores simulados, no entanto devido à proximidade do local da campanha com o 

oceano a variação dos coeficientes não provocam grandes variações no nível da maré.  

 

 
Figura 28 - Resultados da calibração no ponto de observação Marégrafo. 

No caso da calibração para o ponto de observação mais a montante do modelo, 

Lanheses, não se conseguiu uma aproximação tão boa entre os valores observados e 

simulados como anteriormente. Isto porque, neste local, a maré não se faz sentir com 

grande intensidade tornando-se importante saber com maior certeza o caudal afluente. 

Através da Figura 29, constata-se a existência de diferenças principalmente na baixa-

mar e um desfasamento temporal durante a preia-mar. Após comparação dos resultados 

da variação dos coeficientes, no nível da água para este ponto de observação, pode-se 

concluir que à medida que o valor do coeficiente de rugosidade vai aumentando menor 

será a amplitude da maré, como é possível observar através do Anexo 1. Apesar das 

diferenças apresentadas no gráfico da variação do nível da água entre os valores 

observados e os valores simulados estes têm uma aproximação superior a 85% 

comprovada com o resultado da métrica NSE. 
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Figura 29 - Resultados da calibração no ponto de observação Lanheses. 

Por último efetuou-se a calibração para o ponto de observação Portucel e voltou-se a 

obter, comparando os valores observados com os valores simulados, aproximações 

superiores a 0,9 (NSE). Analisando a Figura 30 é possível afirmar que não existem 

grandes diferenças entre os níveis de água observados e simulado, exceto na última 

preia-mar, onde os valores simulados são superiores aos observados cerca de 10 cm. 

Neste local, tal como no ponto de observação Marégrafo, a variação dos coeficientes 

não influencia em muito a amplitude da maré até porque este local está relativamente 

próximo do oceano. 
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Figura 30 - Resultados da calibração no ponto de observação Portucel. 
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4.2.2 Influência do caudal e de cada tipo de maré  

Para se avaliar o impacto dos diferentes valores de caudal conjugados com os dois tipos 

de maré (maré viva e maré morta), no transporte sedimentar, foram analisados e 

comparados os resultados da erosão e sedimentação entre os cenários 2 e 3 (Figura 31), 

5 e 6 (Figura 33) e entre os cenários 8 e 9 (Figura 34). Os valores negativos são 

referentes à erosão e os valores positivos à sedimentação. 

Após a análise das primeiras simulações, decidiu-se utilizar a maré viva como maré de 

referência para a maioria dos cenários pois é neste tipo de maré que ocorre maior 

transporte de sedimentos, isto devido à sua maior amplitude. Como se sabe, quanto 

maior for o caudal fluvial maior será a carga sólida transportada. A conjugação da maré 

viva com o caudal fluvial, faz com que o nível da água atinga as margens do leito de 

cheia arrastando, na vazante, uma maior quantidade de sedimentos para a zona da foz. 

Já na maré morta, como esta apresenta uma menor amplitude a capacidade de transporte 

na vazante é menor como se pode comprovar através dos resultados dos diferentes 

cenários de simulação. A escala considerada apresenta valores positivos, que 

correspondem à deposição, e valores negativos, que correspondem à erosão. Isto aplica-

se para todos os resultados apresentados correspondentes aos diferentes cenários. Na 

Figura 31, estão apresentados os resultados das simulações com duração de sete dias, 

para o caso de uma maré viva (cenário 2) e de uma maré morta (cenário 3), com um 

caudal fluvial constante de 400 m3/s.   
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Figura 31 - Comparação dos fenómenos de erosão/sedimentação para a maré viva e morta com caudal de 400 m3/s 

(Cenário 2 e 3). 

 
Figura 32 - Comparação do módulo da velocidade da corrente na vazante para a maré viva e morta com caudal de 400 

m3/s (Cenário 2 e 3). 

Pode-se verificar através da Figura 31 que para um mesmo caudal (400 m3/s) os 

fenómenos de erosão e sedimentação acorrem muito mais intensamente num período de 

maré viva do que num de maré morta, isto porque a maré viva apresentar maior 

amplitude. É notório também a influência da amplitude de maré na zona após os quebra-

mar, pois na maré viva ocorre sedimentação numa maior extensão do que na maré 

morta. Observando ambos os cenários, é possível encontrar zonas onde não há 

alterações na cor de fundo do estuário, as quais representam as áreas onde não existiu 

Caudal = 400 m3/s

Maré Viva

Caudal = 400 m3/s

Maré Morta
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erosão nem sedimentação. As diferenças no padrão de erosão/sedimentação 

encontradas, entre os cenários 2 e 3, resultam das maiores intensidades da corrente 

durante a vazante de marés vivas como se pode comprovar através da Figura 32. Estes 

resultados evidenciam a importância da amplitude de maré nos padrões de 

erosão/sedimentação na proximidade da embocadura. 

Na Figura 33, são apresentados os resultados das simulações com duração de dois dias, 

para o caso de uma maré viva (cenário 5) e de uma maré morta (cenário 6), com um 

caudal fluvial constante de 1000 m3/s.  

 
Figura 33 - Comparação dos fenómenos de erosão/sedimentação para os diferentes tipos de maré com um caudal de 

1000 m3/s (Cenário 5 e 6). 

Através da Figura 33, pode-se fazer uma comparação com padrão obtido para os 

cenários 2 e 3 apresentados na Figura 32. O caudal de 1000 m3/s apesar de ocorrer 

durante menos tempo (2 dias) apresenta valores muito mais altos de 

erosão/sedimentação que o caudal de 400 m3/s ocorrido durante sete dias. Constata-se 

que, mesmo com o caudal de 1000 m3/s a deposição de sedimentos ocorre praticamente 

nos mesmos locais que para um caudal de 400 m3/s. Também se pode observar que a 

Caudal = 1000 m3/s

Maré Viva

Caudal = 1000 m3/s

Maré Morta
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propagação dos sedimentos na plataforma oceânica se dá numa maior extensão, 

sobretudo na vazante de marés vivas, devido ao aumento da intensidade da corrente de 

montante. 

Na Figura 34, são apresentados os resultados das simulações com duração de um dia, 

para o caso de uma maré viva (cenário 8) e de uma maré morta (cenário 9), com um 

caudal fluvial constante de 3200 m3/s. Trata-se da simulação de um caso de cheia 

extremo para a bacia do rio Lima que só seria possível através da descarga máxima na 

barragem de Touvedo e que provocaria a inundação das margens. Esta descarga de 3200 

m3/s da barragem de Touvedo não será realista pois um valor desta grandeza a 

acontecer, permaneceria apenas durante algumas horas.  

 
Figura 34 - Comparação dos fenómenos de erosão/sedimentação para os diferentes tipos de maré com um caudal de 

3200 m3/s (Cenário 8 e 9). 

Através da análise dos resultados obtidos e comparando com os cenários anteriores 

conclui-se que este caudal provoca uma grande alteração do fundo do rio nesta zona do 

estuário. Verifica-se também, que mesmo com um caudal elevado, a maré tem 

influência na extensão e na intensidade dos locais de erosão e sedimentação sendo, por 
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exemplo, responsável por uma maior taxa de deposição no trecho intermédio do 

estuário. É também neste cenário que os sedimentos atingem uma maior extensão ao 

longo da plataforma costeira devido ao valor expressivo do caudal fluvial combinado 

com o período de vazante.  

Em todos os resultados apresentados anteriormente, através das figuras, chegamos à 

conclusão que a jusante da Ponte Eiffel é onde ocorre maior erosão. Isto se deve à 

diminuição brusca da largura do canal que provoca um aumento da velocidade das 

correntes. Logo após este local de erosão surge uma zona de elevada deposição, 

consequência do transporte do material erodido no estrangulamento do canal. Como é 

possível observar, a montante da ponte o rio apresenta uma largura muito grande onde a 

velocidade das correntes é menor levando assim à deposição de sedimentos pois a 

capacidade de transporte do rio é menor. 

4.2.3 Influência do caudal e concentração de sedimentos  

Para se conseguir perceber qual a importância em se determinar a dimensão média dos 

sedimentos (D50), nas simulações do modelo morfodinâmico, foram realizadas 

simulações onde se efetuou a análise de sensibilidade dos resultados à variação da 

dimensão dos sedimentos, tendo considerados sedimentos com dimensões de 200 µm 

(areias finas) e 400 µm (areias médias). Nas Figuras 35, 36 e 37 são apresentados os 

resultados da erosão e sedimentação verificados na zona da embocadura dos diferentes 

cenários relativos às diferenças das dimensões dos sedimentos. Nestes cenários a 

fronteira de jusante utilizada é a maré viva. A finalidade destas simulações é, sabendo 

que o caudal é igual e constante (400 m3/s, 1000 m3/s, 3200 m3/s) conseguir perceber a 

diferença nos locais de erosão e sedimentação desta variação da dimensão média dos 

sedimentos presentes nesta zona do estuário. Nestes cenários foram considerados 

sedimentos não coesivos com o D50 referido anteriormente.  

Na Figura 35, são apresentados os resultados da erosão (valores negativos) e deposição 

(valores positivos) onde é possível fazer a comparação entre os cenários 2 e 4 que 

apresentam o mesmo caudal fluvial (400 m3/s) e a mesma amplitude de maré (maré 

viva), variando apenas a dimensão média dos sedimentos, considerando-se a dimensão 

de 200 µm para o cenário 2 e 400 µm para o cenário 4.  
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Figura 35 - Comparação da diferença da dimensão média de sedimentos (Cenário 2 e 4). 

Verifica-se através da comparação qualitativa dos dois cenários que a dimensão dos 

sedimentos para um mesmo caudal tem influência nos processos de erosão/ 

sedimentação. É notória a diferença da capacidade de erosão na zona de 

estrangulamento do canal, apresentando valores relativamente mais altos no cenário 

com dimensão média de sedimentos de 200 µm, assim como os valores de sedimentação 

são maiores nos locais após a erosão. Pode-se constatar ainda que a quantidade de 

sedimentos que chega à plataforma oceânica é semelhante. Torna-se importante referir 

que os cenários 2 e 4 apresentam uma duração de 7 dias.  

Na Figura 36, são apresentados os resultados da erosão (valores negativos) e deposição 

(valores positivos) para o cenário 5 e 7 que apresentam o mesmo caudal fluvial (1000 

m3/s) e a mesma amplitude de maré (maré viva), variando apenas a dimensão média dos 

sedimentos, 200 µm e 400 µm respetivamente. 

Caudal = 400 m3/s

D50 = 200 µm

Caudal = 400 m3/s

D50 = 400 µm
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Figura 36 - Comparação da diferença da dimensão média de sedimentos (Cenário 5 e 7). 

Analisando agora a influência da dimensão dos sedimentos para um caudal de 1000 

m3/s, pode-se observar as mesmas diferenças que surgiram nos cenários com caudal de 

400 m3/s. Esta semelhança deve-se ao facto de as simulações com o caudal de 400 m3/s 

apresentarem uma duração de 7 dias e as simulações com o caudal de 1000 m3/s 

apresentarem uma duração de apenas 2 dias, tornando possível concluir que a duração 

do acontecimento é tão relevante como a intensidade do mesmo. 

Na Figura 37, são apresentados os resultados da erosão (valores negativos) e deposição 

(valores positivos) para o cenário 8 e 10 que apresentam o mesmo caudal fluvial (3200 

m3/s) e a mesma amplitude de maré (maré viva), variando apenas a dimensão média dos 

sedimentos, 200 µm e 400 µm, respetivamente. 

Caudal = 1000 m3/s

D50 = 200 µm

Caudal = 1000 m3/s

D50 = 400 µm
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Figura 37 - Comparação da diferença da dimensão média de sedimentos (Cenário 8 e 10). 

Por último, comparando as diferenças das dimensões dos sedimentos para um caudal de 

3200 m3/s verifica-se que neste tipo de situação, como o caudal é muito elevado a 

dimensão dos sedimentos torna-se pouco relevante, isto porque o caudal fluvial 

apresenta capacidade para erodir e transporte sedimentos mais grosseiros.  

Conclui-se então, naturalmente, que quanto maior for a dimensão dos sedimentos menor 

será a erosão e consequentemente o material que será transportado e posteriormente 

depositado. Os locais de deposição ocorrerão mais a montante pois à medida que a 

largura do canal vai aumentando, a velocidade das correntes vai diminuído levando a 

que os sedimentos se depositem.  

4.2.4 Estruturas de minimização do assoreamento 

Após a análise dos padrões morfodinâmicos no estuário do Rio Lima, com a 

identificação dos locais onde ocorre maior deposição de sedimentos, procuraram-se 

soluções que permitam alterar a deposição verificada no canal de navegação. Verificou-

se que os sedimentos se depositam preferencialmente na zona do canal de navegação, a 

Caudal = 3200 m3/s

D50 = 200 µm

Caudal = 3200 m3/s

D50 = 400 µm



Transporte sedimentar no estuário do rio Lima - Avaliação de soluções de minimização do assoreamento 
na embocadura 

60  

Universidade do Minho 

jusante da Ponte Eiffel local este onde são efetuadas as dragagens para manter a 

navegabilidade do canal, e entre esta e a Ponte da A28, comprovado pela existência de 

bancos de areia (ínsuas) neste local. Com o intuito de minimizar o assoreamento nestes 

locais foram idealizados dois tipos de estruturas, uma estrutura longitudinal (Figura 38) 

e uma estrutura transversal (Figura 39). As estruturas foram implementadas no modelo 

através da alteração de fundo e inclusão de Thin Dams. Pretende-se que as estruturas 

nunca fiquem emersas, portanto toma-se como nível de referência para a sua altura a 

baixa-mar de uma maré viva.  

O caudal escolhido para colocar na fronteira de montante do modelo, de modo a efetuar-

se as simulações que incluem as estruturas, foi o de 3200 m3/s, pois o transporte 

sedimentar é mais intenso sendo desta forma mais fácil observar as alterações nos 

padrões de erosão e sedimentação entre os cenários sem estrutura e os cenários com 

estruturas.  

No caso da estrutura longitudinal a ideia será, através da diminuição da largura do canal, 

provocar um aumento da velocidade de escoamento nas zonas de maior deposição na 

tentativa de tornar as zonas de deposição em zonas de erosão para dessa forma 

conseguir o transporte dos sedimentos para a plataforma oceânica.   

 
Figura 38 - Esquema ilustrativo de estrutura longitudinal idealizada. 

No caso da estrutura transversal o objetivo será intercetar os sedimentos antes de 

depositarem no canal permitindo limitar a zona de realização de dragagens. Ou seja, ao 

construir uma barragem imersa grande parte dos sedimentos iriam depositar-se a 

montante da estrutura impedindo que estes chegassem à zona do canal de navegação e 

dessa forma efetuar sempre as dragagens no mesmo local em vez de se realizarem ao 

longo do canal. 

NMM 

NM (Baixa-mar) 
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Figura 39 - Esquema ilustrativo da estrutura transversal idealizada. 

4.2.4.1 Estrutura longitudinal 

Inicialmente, para avaliar as alterações provocadas pela inclusão de uma estrutura 

longitudinal, foram realizadas alterações de fundo para simular as estruturas idealizadas 

nos locais onde os sedimentos se depositavam após as épocas de cheia. De modo a 

conseguir-se criar uma estrutura longitudinal submersa foi utilizada a ferramenta 

Quickin do Delft3D onde se alterou a batimetria de modo a criar um dique imerso como 

podemos observar através da Figura 40. Depois da análise da batimetria verificou-se 

que neste local a profundidade era de aproximadamente 6 m o que levou a efetuar-se 

uma elevação do fundo de cerca de 4 m com o intuito de manter uma profundidade de 

aproximadamente 2 m para que a estrutura não ficasse à vista na baixa-mar. 

 
Figura 40 - Alteração da profundidade do centro do canal. Estrutura longitudinal. 

Na Figura 41, são apresentados os resultados da erosão e sedimentação das simulações 

dos cenários 8 (sem estrutura) e 11 (com estrutura de alteração de fundo) onde é 

possível observar as diferenças comparando os dois cenários. Ambos os cenários 

NMM 

NM (Baixa-mar) 
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apresentam como fronteira de montante o caudal de 3200 m3/s e como fronteira de 

jusante a maré viva. Os valores negativos correspondem à erosão e os valores positivos 

correspondem à sedimentação. 

 
Figura 41 - Comparação dos resultados de erosão/sedimentação sem estrutura e com estrutura (alteração de fundo). 

 
Figura 42 - Comparação do módulo da velocidade da corrente na vazante sem estrutura e com estrutura (alteração de 

fundo). 

Após a análise e comparação dos resultados de erosão e sedimentação dos cenários sem 

estrutura e com estrutura apresentados na Figura 41 é possível constatar que a 

sedimentação após a realização da estrutura ocorre de forma menos intensa no centro do 

Caudal = 3200 m3/s

Sem estrutura

Caudal = 3200 m3/s

Com estrutura

Sem estrutura Com estrutura
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canal, mas há depositação numa maior extensão, e as velocidades das correntes na 

vazante são semelhantes (Figura 42). No entanto, não existe grandes melhorias após a 

inclusão da obra visto que o centro do canal continua a assorear. Os resultados obtidos 

com esta modificação do fundo não são muito satisfatórios, isto porque as estruturas 

foram materializadas com sedimentos erodíveis e apresentam as mesmas propriedades 

que o restante do material de fundo do rio, levando a que ocorra a erosão destas 

estruturas após algum tempo. 

Para tentar chegar ao efeito pretendido pela estrutura, criou-se um ficheiro com a 

espessura inicial da camada de sedimentos (initial sediment layer thickness at bed) 

tendo-se atribuído às células onde estão as estruturas o valor de zero, como é possível 

observar com na Figura 43 conseguindo dessa forma que a estrutura não seja erodida 

isto porque nestes pontos o fundo apresenta-se rígido. 

 
Figura 43 - Camada inicial de sedimentos para a estrutura longitudinal. 

Após a alteração das propriedades do fundo, de modo a que a estrutura não seja 

erodível, procedeu-se à simulação do cenário 12 (com estrutura fundo rígido) e posterior 

análise dos resultados na Figura 44. 
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Figura 44 - Comparação dos resultados de erosão/sedimentação sem estrutura e com estrutura não erodível. 

 
Figura 45 - Comparação do módulo da velocidade da corrente na vazante sem estrutura e com estrutura não erodível. 

Observando os resultados de erosão e sedimentação (Figura 44) da estrutura 

longitudinal não erodível, cenário 12, pode-se afirmar que não existem melhorias em 

relação ao cenário 8, contudo é notório no local onde se construiu a estrutura uma 

pequena deposição sobre a mesma e também a deslocação da zona de deposição 

observada no cenário sem estrutura para jusante com a inclusão da estrutura. No 

entanto, mesmo para condições extremas do caudal fluvial, a zona de deposição não se 

deslocou para a zona do molhe norte e para a plataforma oceânica como pretendido. A 
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inclusão desta estrutura não provocou grande alteração na velocidade das correntes 

(Figura 45). 

Após o estudo da inclusão de estruturas efetuadas com alterações batimétricas decidiu-

se ainda utilizar a componente Thin Dams do Delft 3D de modo a simular a mesma 

estrutura idealizada como pode ver-se através da Figura 46. 

 
Figura 46 - Estrutura longitudinal utilizando a opção Thin Dams. 

Através da utilização da ferramenta Thin Dams criou-se uma estrutura longitudinal que 

se encontra sempre emersa. Foi então simulado o funcionamento da estrutura 

longitudinal do tipo Thin Dams criando o cenário 13 para efetuar a comparação com o 

cenário 8 (sem estrutura). É possível observar os resultados dos cenários 8 (sem 

estrutura) e 13 (com estrutura Thin Dams) na Figura 47, onde os valores negativos da 

escala correspondem à erosão e os valores positivos à sedimentação. 
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Figura 47 - Comparação dos resultados de erosão/sedimentação sem estrutura e com estrutura Thin Dams. 

 
Figura 48 - Comparação do módulo da velocidade da corrente na vazante sem estrutura e com estrutura Thin Dams. 

Comparando os locais de deposição entre os cenários com e sem estrutura (Figura 47) 

torna-se possível concluir que a utilização da estrutura do tipo Thin Dams não apresenta 

melhorias ficando o canal criado por estes parcialmente assoreado. Isto porque, como as 

estruturas estão no meio do rio e não possuem uma largura considerável, a capacidade 

de transporte do escoamento não sofre grandes alterações (velocidades semelhantes em 

ambos os cenários (Figura 48)) e consequentemente os padrões morfodinâmicos 

apresentam-se idênticos nos dois cenários. É possível concluir que a estrutura 
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longitudinal idealizada não é eficaz na eliminação da zona de deposição no canal de 

navegação.  

4.2.4.2 Estrutura transversal 

Para a realização e estudo da estrutura transversal efetuou-se o mesmo procedimento 

que foi utilizado anteriormente para a estrutura longitudinal. Foram realizadas 

alterações de fundo para simular as estruturas idealizadas nos locais onde os sedimentos 

se depositavam após eventos de cheia. De modo para simular a estrutura transversal, foi 

criado um dique imerso, inicialmente formado por sedimentos. Para proceder a esta 

alteração da batimetria foi utilizada a ferramenta Quickin do Delft3D, alterando-se a 

cota de fundo em toda secção transversal na zona da Ponte Eiffel como se pode observar 

na Figura 49. Efetuou-se uma alteração batimétrica colocando a estrutura a uma 

profundidade de 1,5 m e aprofundando o canal a jusante da estrutura para uma 

profundidade de 6 m.  

 
Figura 49 - Alteração da profundidade na zona da Ponte Eiffel. Estrutura Transversal. 

Através desta alteração criou-se o cenário 14 com a finalidade de estudar qual seria o 

efeito da construção desta estrutura nos processos de erosão e sedimentação na zona do 

canal de navegação. Na Figura 510, são apresentados os resultados do cenário 8, sem 

estrutura e do cenário 14, com estrutura transversal efetuada através da alteração de 

fundo do canal. É importante referir que nos resultados de erosão e sedimentação, tal 

como para todos os cenários apresentados anteriormente, os valores negativos 

correspondem a erosão e os valores positivos corresponde à sedimentação. 



Transporte sedimentar no estuário do rio Lima - Avaliação de soluções de minimização do assoreamento 
na embocadura 

68  

Universidade do Minho 

 
Figura 50 - Comparação dos resultados de erosão/sedimentação sem estrutura e com estrutura (alteração do fundo). 

 
Figura 51 - Comparação do módulo da velocidade da corrente na vazante sem estrutura e com estrutura (alteração do 

fundo). 

É possível observar, através da Figura 50 que a estrutura transversal é praticamente 

erodida tendo os sedimentos presentes nesta sido depositados imediatamente a jusante. 

Comparando os resultados dos cenários sem estrutura (cenário 8) e com estrutura 

(cenário 14) verifica-se, para este último, uma ligeira diminuição da erosão na zona de 

estreitamento do canal. Isto porque a inclusão da estrutura fez diminuir ligeiramente a 

velocidade da corrente (Figura 51) reduzindo desta forma a capacidade de erosão. Nota-
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se também que mesmo com a estrutura continua a ocorrer assoreamento, no entanto a 

deposição é menos intensa na zona central do canal. 

Como toda a estrutura foi erodida, procedeu-se à criação de uma estrutura não erodível, 

considerando as características do fundo, no local do dique, não erodíveis. Definiu-se a 

espessura inicial da camada de sedimentos (initial sediment layer thickness at bed) 

tendo-se atribuído às células onde se localiza a estrutura o valor nulo conseguindo dessa 

forma que a estrutura não seja erodida. Este ficheiro é apresentado na Figura 52 através 

de uma imagem da interface gráfica do programa. 

 
Figura 52 - Camada inicial de sedimentos para a estrutura transversal. 

Após a criação do ficheiro da camada inicial de sedimentos, criou-se o cenário 15 onde 

se definiu a estrutura como sendo rígida, ou seja, não sendo erodida durante a 

simulação. Na Figura 543 estão apresentados os resultados de erosão e sedimentação, 

do cenário 8, sem estrutura, e do cenário 15, com estrutura transversal não erodível. 
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Figura 53 - Comparação dos resultados de erosão/sedimentação sem estrutura e com estrutura não erodível. 

 
Figura 54 - Comparação do módulo da velocidade da corrente na vazante sem estrutura e com estrutura não erodível. 

Analisando a Figura 543, nota-se que após a inclusão da estrutura transversal rígida 

existe uma melhoria visto que a zona de deposição neste caso é feita preferencialmente 

nas margens e não no centro do canal como acontece no cenário sem estrutura.  

Verifica-se também uma diminuição da deposição na zona compreendida entre a Ponte 

Eiffel e a Ponte da A28, para o cenário com estrutura, tendo a deposição ocorrido 

preferencialmente a montante da Ponte da A28. Estes resultados podem ser justificados 
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pela diminuição da velocidade das correntes provocada pela inclusão da estrutura 

(Figura 54).  

Como as correntes são menores a capacidade de transporte também será menor logo a 

deposição dos sedimentos ocorrerá mais cedo. A estrutura utilizada é uma parede 

vertical que impede a água de fluir de forma natural para o oceâneo criando-se uma 

espécie de albufeira onde a água tende a estar mais parada.  

Finalmente, foi ainda considerada uma obstrução parcial da secção com uma estrutura 

transversal fixa intransponível. Esta hipótese foi materializada através do recurso Thin 

Dams, de maneira idêntica ao cenário 13, criando uma estrutura vertical emersa, como 

se pode observar na Figura 55, de modo a alterar as condições de hidrodinâmica e 

morfodinâmica  

 
Figura 55 - Estrutura longitudinal utilizando a opção Thin Dams. 

Para a análise da influência da estrutura do tipo Thin Dams criou-se o cenário 16. Este 

foi simulado tendo-se chegado aos resultados de erosão e sedimentação no local de 

estudo. Após a obtenção dos resultados do cenário 16, com estrutura do tipo Thin Dams, 

procedeu-se à comparação com o cenário 8, sem estrutura, como é possível observar 

através da Figura 576, de forma a encontrar diferenças nos valores e nos locais de 

sedimentação.  
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Figura 56 - Comparação dos resultados de erosão/sedimentação sem estrutura e com estrutura Thin Dams 

(circunferência vermelha). 

 
Figura 57 - Comparação do módulo da velocidade da corrente na vazante sem estrutura e com estrutura Thin Dams. 

Refletindo um pouco sobre os resultados apresentados na Figura 56 pode-se apontar a 

deslocação da zona de deposição intensa, apresentada no cenário sem estrutura, para a 

zona da embocadura com a inclusão da estrutura na margem esquerda do rio. Esta 

deslocação deve-se ao facto de a estrutura ter provocado um estrangulamento que faz 

com que as velocidades das correntes aumentem bruscamente (Figura 57), erodindo 

bastante a margem direta. A erosão da margem leva a que haja uma maior quantidade de 
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sedimentos transportados que se vão depositar em grande quantidade na zona da 

embocadura. 
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES PARA 

DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 

5.1 CONCLUSÕES 

Com o desenvolvimento da presente dissertação foi possível aprofundar os 

conhecimentos sobre a utilização de modelos matemáticos implementados com o 

programa Delft3D. Estes modelos constituem uma mais valia no estudo de sistemas 

estuarinos complexos, uma vez que se trata de uma ferramenta com uma enorme 

versatilidade, através da qual se consegue prever e estudar cenários das situações 

hidrodinâmicas e morfodinâmicas extremas. No entanto, para se conseguir confiar nos 

resultados obtidos com estes modelos é necessário ter dados medidos nos locais para os 

quais os modelos foram desenvolvidos. Assim, é necessário efetuar trabalho de campo 

de modo a conseguir-se realizar uma calibração e validação adequadas. Com estes 

modelos é possível simular acontecimentos sem grandes investimentos, facto que não 

aconteceria caso se tivesse que recorrer a modelos físicos, desenvolvidos em 

laboratório, que implicam custos avultados. 

No estudo da inclusão de estruturas emersas, para a minimização do assoreamento na 

zona do canal de navegação, o modelo desenvolvido em Deflt 3D demonstrou-se 

bastante útil pois através dele conseguiu-se simular diferentes estruturas. 

O modelo desenvolvido e utilizado do estuário do rio Lima foi apenas alvo de 

calibração hidrodinâmica realizada com os dados da variação do nível da água obtidos 

durante o trabalho de campo. No entanto, não foi realizada qualquer calibração 

morfodinâmica e caracterização dos sedimentos o que implica que se deva interpretar os 

resultados obtidos nos cenários com alguma prudência visto não termos certezas 

relativamente aos sedimentos considerados nas simulações.  

Após a análise das simulações morfodinâmicas conclui-se que o caudal apresenta um 

papel preponderante na dinâmica sedimentar, isto porque quanto maior o caudal maior 

será a capacidade de erosão e consequentemente a carga sólida transportada. Pode-se 

afirmar também que os fenómenos de erosão e sedimentação apresentam valores mais 

elevados quando se conjuga um determinado caudal com períodos de maré viva Devido 
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a maior amplitude da maré a capacidade erosiva e de transporte na vazante é bastante 

superior à mesma quando se trata de uma maré de menor amplitude (maré morta).  

No que se refere aos resultados da influência da dimensão de sedimentos, foi possível 

constatar, naturalmente, que quanto maior for a dimensão média dos sedimentos mais 

cedo acontecerá a deposição dos sedimentos pois as velocidades das correntes 

diminuem à medida que se aproxima da foz devido ao aumento da largura do rio. Para 

os caudais utilizados nas simulações a diferença da dimensão média dos sedimentos não 

se faz notar uma vez que a corrente apresenta uma enorme capacidade de erosão e 

transporte. 

Em todas as simulações envolvendo os cenários em que se analisa a influência na 

morfodinâmica do caudal fluvial, da maré e da dimensão média dos sedimentos, 

verificou-se que a jusante da Ponte Eiffel, no local onde habitualmente são efetuadas 

dragagens para manter a navegabilidade do canal, ocorre deposição assim como entre a 

Ponte Eiffel e a Ponte da A28, sendo este local caraterizado pela existência de bancos de 

areia permanentes (ínsuas).  

Estudou-se a inclusão de estruturas longitudinais e transversais de três tipos (alteração 

de fundo, fundo rígido e Thin Dams), para minimizar a problemática do assoreamento. 

Contudo os resultados não foram muito satisfatórios. No caso dos cenários das 

estruturas longitudinais conclui-se que estas não provocaram o efeito pretendido que 

objetivava, através de um estreitamento do canal, um aumento da velocidade das 

correntes na vazante, de modo a aumentar a erosão neste local e conseguir transportar os 

sedimentos para a plataforma oceânica.  

No que diz respeito às estruturas longitudinais os resultados apresentaram-se um pouco 

mais satisfatórios, principalmente no cenário onde foi utilizada a estrutura de fundo 

rígido e se conseguiu diminuir a deposição de sedimentos no centro do canal e na zona 

entre as duas pontes.  
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5.2 RECOMENDAÇÕES PARA DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 

Futuramente e com o intuito de melhorar e dar continuidade ao trabalho desenvolvido 

sugere-se: 

- Para o trabalho de campo, a verificação das cotas batimétricas no local e realização de 

campanhas com colocação de sondas em locais distintos com medição em simultâneo 

por um período de tempo maior.  

- A análise de propriedades dos sedimentos presentes nos diversos trechos do estuário 

do rio Lima.  

- A atualização dos dados batimétricos do modelo através da realização de 

levantamentos batimétricos na zona do estuário. 

- Avaliação, recorrendo-se a metodologia análoga à seguida no presente trabalho, de 

outras soluções a implementar na zona entre pontes e que permitam atenuar o 

assoreamento do canal de navegação. Essas soluções poderão ser analisadas com base 

num modelo local de maior resolução espacial. 
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Anexo 1 
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Anexo 2 
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 Métricas 

 NSE 

Manning/Turbulência 0,010/1 0,015/1 0,020/1 0,033/1 0,010/5 0,015/5 0.033/5 0,010/10 0,015/10 0,020/10 0,033/10 

Marégrafo 0,983887 0,985253 0,98677 0,989901 0,993545 0,98945 0,992653 0,985987 0,987026 0,988173 0,9905 

Lanheses 0,865602 0,828622 0,782018 0,637646 0,862811 0,765132 0,621507 0,828414 0,785935 0,736043 0,590374 

Portucel 0,96301 0,967532 0,968487 0,949901 0,977708 0,977959 0,954674 0,96693 0,968338 0,965632 0,939706 

Média 0,9375 0,927136 0,912425 0,859149 0,944688 0,910847 0,856278 0,927111 0,913766 0,896616 0,840193 

 Bias 

Manning/Turbulência 0,010/1 0,015/1 0,020/1 0,033/1 0,010/5 0,015/5 0,033/5 0,010/10 0,015/10 0,020/10 0,033/10 

Marégrafo -0,01593 -0,01424 -0,01234 -0,00881 -0,00833 -0,01056 -0,0082 -0,01342 -0,01216 -0,01077 -0,00806 

Lanheses 0,009379 0,020697 0,034174 0,067206 -0,03062 0,04233 0,097106 0,020342 0,032706 0,045782 0,075381 

Portucel 0,037093 0,041412 0,046179 0,055884 0,039403 0,035737 0,034204 0,041006 0,044606 0,048324 0,05626 

Média 0,01018 0,015955 0,02267 0,038093 0,000152 0,022504 0,041038 0,015975 0,021719 0,027778 0,041194 

 RMSE 

Manning/Turbulência 0,010/1 0,015/1 0,020/1 0,033/1 0,010/5 0,015/5 0,033/5 0,010/10 0,015/10 0,020/10 0,033/10 

Marégrafo 0,089604 0,085722 0,081194 0,070937 0,056715 0,072504 0,060506 0,08356 0,080403 0,076767 0,068803 

Lanheses 0,202269 0,228407 0,257598 0,332123 0,204359 0,26739 0,339439 0,228546 0,255274 0,283465 0,353123 

Portucel 0,093739 0,087823 0,086522 0,109093 0,07277 0,072359 0,103766 0,088633 0,086726 0,090357 0,119679 

Média 0,128537 0,133984 0,141771 0,170718 0,111281 0,137418 0,167904 0,13358 0,140801 0,150196 0,180535 

 MAE 

Manning/Turbulência 0,010/1 0,015/1 0,020/1 0,033/1 0,010/5 0,015/5 0,033/5 0,010/10 0,015/10 0,020/10 0,033/10 

Marégrafo 0,076064 0,072965 0,069292 0,06061 0,046006 0,060897 0,051353 0,071176 0,068543 0,065542 0,058859 

Lanheses 0,174375 0,19658 0,221625 0,291549 0,180737 0,230398 0,296034 0,196311 0,219859 0,24599 0,312633 

Portucel 0,077066 0,071371 0,06835 0,090435 0,057037 0,058053 0,087669 0,072291 0,069088 0,073282 0,099185 

Média 0,109168 0,113639 0,119756 0,147531 0,094594 0,116449 0,145019 0,113259 0,119163 0,128271 0,156892 
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Anexo 3 
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