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Resumo 

 

 

O trabalho realizado aplicou conceitos do modelo IRM (Inlet 

Reservoir Model) para analisar a transposição sedimentar no delta 

de vazante do rio Mondego, propondo-se neste estudo uma 

análise do balanço sedimentar suportada na evolução morfológica 

e volumétrica do delta. O setor costeiro examinado abrange a foz 

do rio Mondego onde a construção de molhes levou à alteração 

profunda da dinâmica sedimentar, sendo frequente a ocorrência de 

assoreamentos, que criam constrangimentos à gestão portuária 

obrigando à realização de dragagens.  Os sedimentos dragados 

são fornecidos ao setor a sul que evidencia erosão e défice 

sedimentar.  A partir dos modelos digitais de elevação da zona 

submersa, disponibilizados pelo programa COSMO para o período 

2018 – 2021 definiram-se 4 áreas representativas das principais 

trajetórias sedimentares e locais de acumulação no delta: (i) canal 

de navegação (C), (ii) barra externa (OS), com formato lobular 

resultante da interação dos fluxos de enchente e vazante com a 

ondulação, (iii) complexos sedimentares a barlamar (UC) e a (iv) 

sotamar dos molhes (DC), que protegem a entrada do estuário e 

são constituídos por barras submersas retilíneas condicionadas 

pela ação das ondas. Avaliou-se a evolução volumétrica dos 

diferentes elementos morfológicos (EM) entre 2018 e 2021, 

usando uma superfície de referência planar no referencial temporal 

de 2018.  No balanço sedimentar considerou-se as variações 

temporais do volume dos elementos morfológicos (i.e., 

acreção/erosão local). O delta de vazante apresentou elevada 

variabilidade morfológica e volumétrica, com diminuição gradual 

de 5.71 Mm³ em 2018, para 4.87 Mm³ em 2021. A análise do 

balanço sedimentar indicou que terão chegado à zona a sotamar 

dos molhes (praia a sotamar (DB), cerca de 267.000 m³ de 

sedimentos em 2019, 618.000 m³ em 2020, e 641.100 m³ em 2021.  

Concluiu-se que este delta se encontra em equilíbrio desde 2020 

quando o volume de material que chega à praia a sotamar (Cova-

Gala) é semelhante ao volume que entrou a barlamar (Fig. da Foz)   
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Abstract 

 

This work applied concepts of the Inlet Reservoir Model (IRM, 

Kraus (2000)) to analyze sediment bypass in the Mondego river’s 

ebb tidal delta. This study proposes a sediment budget analysis 

supported by the morphological and volumetric evolution of the 

delta. The examined coastal area encompasses the Mondego river 

mouth where the construction of jetties caused substantial 

changes in sediment dynamics, with frequent events of sediment 

accretion that create management issues to the port authority and 

require dredging to correct. Dredged sediment is released in the 

southern sector where erosion and sediment deficit are evident. 

From the digital elevation models of the submerged area, provided 

by the COSMO program, 4 areas were defined as the main 

sediment pathways and accumulation areas in the ebb delta of the 

Mondego river: (i) navigation channel (C), (ii) outer shoal (OS), with 

lobate bars resulting from the interaction between ebb tidal flows 

and waves, (iii) updrift (UC) and (iv) downdrift (DC) sediment 

complexes, typically constituted by rectilinear, longshore breaker 

bars. Volumetric evolution of the different morphological elements 

(EM) was evaluated for the 2018 – 2021 time period, using a 

reference surface based on the 2018 data. In the sediment budget 

analysis, the volume variations of each EM were considered (i.e., 

local accretion or erosion). The ebb delta showed high 

morphological and volumetric variability, with volume decrease 

from 5.71 Mm³ in 2018 to 4.87 Mm³ in 2021. The sediment budget 

analysis indicated that roughly 267.000 m³ of material reached the 

downdrift beach (DB) in 2019, with 618.000 m³ in 2020 and 

641.000 m³ in 2021. This allowed us to conclude that the delta 

achieved equilibrium in 2020, as the amount of sediment that 

reaches the downdrift beach (DB, Cova-Gala) is similar to the 

amount that enters the delta through the updrift beach (Figueira da 

Foz). 
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1. Introdução 

1.1 Motivação 

Segundo Dias (2005) as zonas costeiras constituem ecossistemas únicos e 

irreconstituíveis à escala humana, resultantes de uma longa evolução de muitos milhões 

de anos. A brusca intensificação da utilização das zonas costeiras ocorreu em simultâneo 

com o desenvolvimento de várias intervenções nas bacias hidrográficas e no litoral, 

geralmente traduzidas na diminuição do abastecimento sedimentar e consequente erosão 

costeira. 

O litoral português tem cada vez mais ocupação e suporta uma diversidade de atividades 

que provocam frequentemente conflitos de interesses, levando a estratégias de 

intervenção contraditórias e que levam à degradação do sistema costeiro, em grande parte 

devido à erosão costeira. A configuração atual resulta da interação entre os agentes da 

geodinâmica interna e externa assim como da ação do Homem, sendo necessária elevada 

compreensão da dinâmica costeira para fundamentar modelos de ordenamento sustentado 

(G.T.L., 2014). 

O trecho costeiro analisado (Cabo Mondego – Cova-Gala) tem a foz do rio Mondego e a 

cidade da Figueira da Foz como elementos distintivos, localizando-se na costa oeste de 

Portugal e distrito de Coimbra. O aumento da importância desta cidade baseou-se nas 

indústrias do turismo e do mar (pesca e construção naval), forçando a evolução e 

melhoramento das suas condições naturais para assim aumentar o seu desenvolvimento. 

A estabilização e fixação do canal de navegação portuário através da construção de 

molhes e posterior prolongamento dos mesmos, foi essencial para o desenvolvimento e 

funcionamento do porto da Figueira da Foz mas também para o aumento do tamanho da 

praia a norte do mesmo, e consequentemente da capacidade e importância turística da 

cidade. É um porto marcado por dificuldades históricas de navegabilidade e segurança, 

uma vez que a barra apresenta problemas de assoreamento que exigem dragagens 

regulares e a agitação marítima local é ocasionalmente violenta. 

Como consequência do prolongamento dos molhes, ocorreu uma alteração da dinâmica 

sedimentar, com considerável acumulação de areia a norte da embocadura e erosão a sul 

da mesma, onde nem a instalação de um campo de esporões nos anos 70 conseguiu 

corrigir este problema. Nas últimas décadas este comportamento tem-se inclusivamente 

acentuado devido ao prolongamento do molhe norte em 2010, apesar das intervenções 
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regulares de alimentação artificial de areia às praias a sul da embocadura realizadas pela 

Administração Portuária da Figueira da Foz (APFF), no âmbito da manutenção das cotas 

de segurança da embocadura do porto e que contribuem para minimizar o impacto de 

temporais e do défice sedimentar permanente que caracteriza este setor. 

A correta gestão e proteção desta zona costeira é crucial para minimizar os impactos das 

estratégias contraditórias anteriormente aplicadas, havendo hoje em dia entendimento por 

parte dos vários agentes decisores da importância desta temática para todos, do ponto de 

vista ambiental, cultural e socioeconómico. Com este estudo pretende-se contribuir para a 

gestão deste setor costeiro, através do estudo do delta de vazante do rio Mondego, no 

período de 8 anos entre 2014 e 2021 e secção costeira de aproximadamente 3 km entre a 

Ponte Galante e o primeiro esporão do campo de esporões da Cova-Gala (Figura 1.1). 

 

Figura 1.1 – Zona de estudo aqui apresentada com recurso à delimitação do delta (imagem 

de satélite criada em 26/08/2021). 
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1.2 Objetivos 

Esta dissertação pretendia cumprir dois objetivos: caracterizar morfologicamente a barra 

de desembocadura associada ao estuário do Mondego, vulgarmente designada de delta 

de vazante, e analisar a sua variabilidade durante o período entre 2014 e 2021, 

quantificando a transposição de sedimentos no delta de vazante do rio Mondego através 

de uma análise do balanço sedimentar.  

A evolução volumétrica do delta e praias adjacentes permitiu avaliar as trocas 

sedimentares entre os vários elementos morfológicos e realizar a análise do balanço 

sedimentar neste local, estimando a quantidade de material que circula no delta, entrando 

na praia da Figueira da Foz a barlamar e saindo junto ao campo de esporões da Cova-

Gala a sotamar.  

1.3 Estrutura da dissertação  

Este documento encontra-se dividido em 7 capítulos, referências bibliográficas usadas 

como suporte para este trabalho e um anexo onde se apresentam vários mapas 

batimétricos da área de estudo e os cálculos detalhados da análise do balanço sedimentar. 

No capítulo 1 faz-se uma breve introdução, no capitulo 2 apresentam-se alguns conceitos 

teóricos importantes e no capítulo 3 uma descrição detalhada da área de estudo. No 

capítulo 4 descrevem-se os dados e métodos utilizados neste trabalho, enquanto no 

capítulo 5 são apresentados os resultados e no capitulo 6 a discussão dos mesmos, com 

as conclusões no capítulo 7. 
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2. Fundamentos teóricos 

Neste capítulo é feita uma breve descrição de alguns conceitos relativos à dinâmica 

sedimentar e é também abordado o modelo IRM (Inlet Reservoir Model) que serviu de 

orientação para este trabalho. 

2.1 Conceitos de célula, balanço e dinâmica sedimentar 

Uma célula sedimentar (Figura 2.1) corresponde à faixa costeira onde as ondas são o 

principal mecanismo de transporte, sendo em contexto de praia um domínio entre o limite 

terrestre da praia e a profundidade de fecho do perfil ativo (G.T.L., 2014). Hoje em dia o 

conceito de célula sedimentar é um elemento fundamental dos estudos dos processos 

sedimentares costeiros, servindo como uma estrutura comum para avaliação de projetos, 

compreensão das trajetórias sedimentares ao longo do tempo e estimativa das taxas 

futuras de acreção ou erosão sedimentar. A magnitude do transporte sedimentar nas praias 

pode ser difícil de determinar mas os percursos dos sedimentos são normalmente 

relativamente simples de definir (Rosati, 2005).  

O principal estimulador do transporte sedimentar na costa portuguesa é a agitação 

marítima incidente e a evolução da posição da linha de costa explica-se através da 

interação entre a ondulação, fornecimento sedimentar e variações do nível médio relativo 

do mar (G.T.L., 2014). 

 

Figura 2.1 – Esquema de uma célula sedimentar (G.T.L., 2014). 
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Rosati (2005) define o balanço sedimentar como um balanço de volumes (ou taxa de 

alteração volumétrica) para os sedimentos que entram (fontes) e saem (sumidouros) de 

uma determinada zona costeira, resultando em acreção ou erosão desse local especifico. 

É um método altamente testado de compreensão dos padrões e magnitude dos processos 

sedimentares, em áreas costeiras e estuarinas. Fontes correspondem a processos que 

inserem sedimentos na costa (e.g., transporte fluvial, deriva litoral, alimentação artificial de 

praias) e sumidouros são processos que os retiram do litoral (e.g., dragagens, transporte 

eólico para o largo, transporte através de canhões submarinos e para a célula sedimentar 

seguinte).  

Um balanço sedimentar pode ser executado de várias maneiras diferentes, tendo no 

presente caso de estudo sido aplicado a um delta de vazante e calculado através do uso 

de dados históricos e análise das alterações volumétricas dos elementos morfológicos. A 

identificação e quantificação de todos os mecanismos de transferência sedimentar pode 

ser difícil, levando a que na maior parte dos casos se considerem apenas estimativas de 

valores para as trocas de material entre fontes e sumidouros. Assim sendo, uma das 

desvantagens deste tipo de abordagens é o facto de requererem valores médios precisos 

que representem a variabilidade espacial e temporal das taxas de transporte sedimentar, 

para que se possam garantir resultados importantes (DEFRA, 2008). 

2.2 Barras submersas ou deltas de vazante e de enchente 

Para atingir os objetivos propostos neste trabalho, tornou-se essencial perceber alguns 

conceitos sobre canais de maré e as acumulações de sedimentos a eles associados, 

estando na Figura 2.2 representado um esquema morfológico das várias estruturas neles 

existentes. Hayes e Fitzgerald (2013) apresentam uma descrição detalhada da origem, 

evolução e classificação de canais de maré (tidal inlets), onde referem que o tamanho de 

um inlet se deve ao seu prisma de maré e ao volume de sedimento proveniente da deriva 

litoral. A morfologia da barra externa (delta de vazante ou delta de refluxo) à saída do canal 

é controlada pela magnitude relativa das ondas e a energia da maré. A configuração da 

linha de costa junto a este local e os processos de erosão e deposição a longo termo, 

resultam do volume e percurso dos sedimentos que entram nesse canal, e da forma como 

ocorre a transposição de areia. 

Hicks e Hume (1996) referem que os deltas de vazante (ebb tidal deltas) são corpos de 

sedimento nas extremidades de canais de maré, que em muitos casos atuam como 

sumidouros de material. Este tipo de deltas são elementos importantes e dinâmicos do 
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balanço sedimentar costeiro, podendo ter grande preponderância nos processos costeiros 

que acontecem nas imediações de um canal de maré (por ex., o percurso da deriva litoral 

ou proteção parcial da linha de costa da ondulação). Em particular, o volume de deltas de 

vazante com origem artificial ou estabilizados por estruturas depende principalmente do 

prisma de maré, mas também da morfologia do inlet, configuração da linha de costa, 

agitação marítima e deriva litoral, embora estes fatores tenham menor importância. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2 – Esquema morfológico de um canal de maré (tidal inlet) (Kraus, 2008). 

Os deltas de vazante são morfologias importantes num sistema costeiro e que retêm 

grandes quantidades de sedimento, tendo Bruun e Gerritsen (1959) sido os primeiros a 

mostrar que os sedimentos que se deslocam ao longo de uma costa, sofrem bypass no 

canal de maré através de migração de barras influenciadas pela ondulação. Em costas 

com elevada taxa de transporte longitudinal, alguns canais de maré têm tendência 

migratória para sotamar devido à preferência de enchimento da embocadura do lado 

barlamar. Estas morfologias resultam do transporte de areia em direção ao mar nas 

correntes de vazante, sendo que a maior parte das modificações artificiais aos canais de 

maré resultam em alterações significativas nos padrões de acreção e erosão nas praias 

adjacentes. Ou seja, o aumento artificial de profundidade de um canal de navegação para 

(2) (1) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(1) Barra de enchente; (2) Barra de vazante; (3) Canal de vazante principal; (4) Canal de 

enchente; (5) Lóbulo de transbordo; (6) Lóbulo terminal 
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instalação e/ou manutenção de uma estrutura portuária, pode alterar a natureza local de 

bypass e provocar défice de sedimentos na linha de costa a sotamar, aumentando o risco 

de erosão.  

2.3 Modelo IRM 

Uma ferramenta importante para compreender a dinâmica da área de estudo é o Inlet 

Reservoir Model (IRM). Este modelo constitui um tipo de análise do balanço sedimentar e 

descreve o crescimento de um delta de vazante até este atingir o seu estado de equilíbrio, 

exigindo conhecimento detalhado da evolução volumétrica e transporte sedimentar. Kraus 

(2000) definiu as diferentes morfologias existentes neste tipo de deltas em função das 

diferentes áreas de deposição e volumes correspondentes, equiparando-as a um sistema 

reservatório (Figura 2.3). Cada reservatório tem um volume máximo (equilíbrio) de retenção 

de material, após o qual os sedimentos sofrem bypass para o reservatório seguinte de 

acordo com as trajetórias sedimentares dominantes.  

 

Figura 2.3 – Esquema conceptual dos reservatórios no modelo IRM (Kraus, 2002), onde Q 

representa as taxas de entrada e saída de sedimento, in e out a entrada ou saída de 

sedimento, V o volume do reservatório, e – equilíbrio. 

Um correto funcionamento do modelo exige elevada quantidade e qualidade de dados 

disponíveis sobre os canais de maré e sua evolução ao longo do tempo (morfologia, 

volume), requerendo estimativas de transporte sedimentar na corrente de deriva litoral, 

volume de equilíbrio das morfologias existentes e compreensão dos principais percursos 

sedimentares (Kraus, 2000). Para este efeito serão necessários dados batimétricos e taxas 

de entrada e saída de sedimentos, através de informação sobre o transporte sedimentar 

longitudinal (deriva litoral), descarga fluvial, etc. 
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Conceptualmente são considerados cinco pressupostos:  

1. Existe conservação de massa (volume sedimentar). 

2. As morfologias e as trajetórias sedimentares existentes podem ser identificadas, 

existindo também evolução morfológica em cada elemento sem perda de 

identidade. 

3. Existe estabilidade em cada morfologia individual. 

4. As alterações morfológicas são relativamente suaves. 

5. O sedimento que compõe a barra externa é predominantemente transportado para 

e a partir dela através do transporte longitudinal. 

O pressuposto (2) é necessário para garantir que a forma morfológica existente seja 

identificada e seguida ao longo da sua evolução. O pressuposto (3) considera que o 

equilíbrio existe se uma morfologia (delta e praias adjacentes) volta ao seu formato de 

equilíbrio após sofrer perturbações de forças relativamente pequenas. Se as forças forem 

de maior magnitude (por ex., dragagens da barra ou canal de navegação, temporais ou 

instalação ou modificação de molhes) este sistema pode alterar-se para um novo estado 

compatível com as novas condições. O pressuposto (4) é necessário para que se possam 

retirar derivadas temporais, sendo justificado fisicamente pelo facto de as morfologias 

possuírem elevada inércia. 

O modelo conceptual aqui descrito é representado matematicamente por analogia ao 

sistema de reservatórios apresentado na Figura 2.4. Nele assume-se que a areia é trazida 

para a barra externa 𝑄𝑖𝑛 e o seu volume 𝑉𝐸 (volume do reservatório) aumenta, 

possivelmente transferindo material para sotamar criando uma barra de bypass. Ao ser 

aproximado e atingido o volume de equilíbrio (𝑉𝐸𝑒), a maior parte da areia que entra na 

barra externa passa a ser transportada para a barra de bypass, cujo volume (𝑉𝐵) aumenta 

devido ao fornecimento da deriva litoral e da barra externa. Quando a barra de bypass se 

aproxima do equilíbrio (𝑉𝐵𝑒) passa então a fornecer sedimento à barra de junção (𝑉𝐴) que 

por sua vez fornece material à praia a sotamar, quando se aproxima e atinge o seu volume 

de equilíbrio (𝑉𝐴𝑒). Percebe-se assim a razão deste modelo necessitar das taxas de 

entrada e saída de material em cada elemento morfológico (reservatório).  

Kraus (2002) define três elementos morfológicos diferentes num delta (Figura 2.4), onde a 

barra de vazante (ebb-tidal shoal) é diferenciada das barras de bypass que emergem dela 

e das barras de junção (attachment), que correspondem à união das barras de bypass com 

a praia adjacente.  
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Figura 2.4 – Esquema representativo da morfologia idealizada de um canal de maré, com 

as trajetórias sedimentares exibidas de 1 para 4 (Kraus, 2002).  

A distinção entre barra externa, que se desenvolve na interação da corrente de vazante 

com a ondulação incidente, e barras de bypass existe porque os processos que as regulam 

são diferentes. Quando se forma um novo canal de maré (inlet) a barra externa torna-se 

visível no seu enfiamento, na direção da corrente de vazante, e antes do aparecimento das 

barras de bypass. Estas passam posteriormente a existir quando acontecer transposição 

de sedimentos da barra externa, através da ação da ondulação incidente e deriva litoral no 

fluxo de vazante ali existente. As barras de bypass crescem e evoluem até chegarem a um 

ponto em que atingem as praias e criam as barras de fixação. Desta forma é fornecida 

areia à praia e pode existir transporte sedimentar considerável entre a praia a barlamar 

(updrift) do canal de maré e a praia a sotamar (downdrift) deste, ao longo das diferentes 

morfologias do delta (Kraus, 2000). 

Neste trabalho o modelo IRM foi aplicado a um caso particular de um delta de vazante que 

se considera em equilíbrio, ou seja, para cada elemento morfológico 𝑄𝑖𝑛 = 𝑄𝑜𝑢𝑡 ± acreção 

ou erosão local. Os dados sugerem este facto e a ausência de mapas batimétricos num 

largo período temporal não permitiu descrever a evolução volumétrica do delta até à 

obtenção desse equilíbrio. A delimitação e divisão do delta baseou-se numa forma 

simplificada do esquema da Figura 2.4, uma vez que não foi feita uma distinção entre 

barras de bypass e junção. 
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3. Caracterização da área de estudo 

3.1 Descrição geral 

A área de estudo situa-se na zona centro oeste de Portugal, englobando a foz do rio 

Mondego, Figueira da Foz, e o litoral adjacente entre o Cabo Mondego e a praia da Cova-

Gala (Figura 3.1). O Porto da Figueira da Foz é o elemento socioeconómico mais 

importante para o desenvolvimento desta região e situa-se nas coordenadas geográficas  

40,14°N 8,87°O, fazendo parte do corredor ibérico Portugal-Irún que integra a rede 

transeuropeia de transportes, servindo economicamente a zona centro e norte do nosso 

país e Espanha central (Grupo de Trabalho, 2016). 

Este setor apresenta dois trechos costeiros diferenciados, com o trecho a norte da foz do 

rio Mondego a apresentar uma praia semi-encastrada entre Buarcos e o molhe norte da 

Figueira da Foz, enquanto o trecho a sul se caracteriza pela existência de praia contínua 

desde o molhe sul até à Cova-Gala, artificialmente interrompida por obras de proteção 

costeira (esporões e defesas longitudinais aderentes). 

 

Figura 3.1 – Localização geográfica da área de estudo. 
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Segundo Cunha e Dinis (1998), a zona do Cabo Mondego constitui uma faixa arqueada de 

relevos de baixa altitude (100 a 258 m) e orientação NO-SE, cuja extremidade ocidental 

constitui a Serra da Boa Viagem. O cabo apresenta uma costa talhada em arriba na base 

da qual se estende uma plataforma rochosa que se prolonga além da linha de baixa-mar 

de águas-vivas. Entre o Cabo Mondego e a praia de Buarcos a linha de costa inflete para 

SE, rodando progressivamente para sul para a restante área de estudo. O trecho a sul da 

embocadura apresenta extensos campos dunares eólicos e intensa erosão devido às obras 

pesadas de proteção costeira, incluindo o prolongamento do molhe norte em 2010.   

A principal praia deste sector litoral é a praia da Figueira da Foz junto ao molhe norte, cuja 

largura e estabilidade tem progressivamente aumentado ao longo do tempo, com a 

presença e posterior prolongamento desta estrutura. Estamos neste local perante uma 

praia arenosa extremamente desenvolvida devido à retenção de material contra o molhe 

norte do porto da Figueira da Foz (G.T.L., 2014). A Figura 3.2 apresenta uma perspetiva 

aérea da barra portuária, onde se consegue perceber a total extensão dos molhes e a 

considerável largura da praia junto ao molhe norte. 

 

Figura 3.2 – Perspetiva aérea da barra do porto da Figueira da Foz (Grupo de Trabalho, 

2016). 

Neste sector existem várias obras de proteção costeira, nomeadamente uma obra 

longitudinal aderente na praia de Buarcos, adjacente à avenida e construída nos anos 80 

(Freire et al., 2005). A sul da embocadura o prolongamento dos molhes provocou 

acentuado recuo da linha de costa e levou à instalação de uma proteção longitudinal 
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aderente na Cova-Gala em 1975, que evoluiu para um campo de cinco esporões com 

defesa frontal em 1979 entre o Hospital Distrital e a praia da Cova-Gala (Freitas et al., 

2015). A fixação da linha de costa neste local só foi possível devido a estas obras pesadas 

de engenharia, tendo estas provocado recuo ainda mais acentuado a sul da Cova-Gala 

(Figura 3.3).  

 

Figura 3.3 – Zona localizada a sul dos molhes em 2010 (A) e em 1880 (B, Plano 

Hidrográfico de 1880) onde se assinala a vermelho a linha de costa em 2010 (Freitas et al., 

2015).  

3.2 Enquadramento histórico  

A embocadura do porto da Figueira da Foz, estando integrada num setor costeiro com 

intensa deriva litoral, no qual o transporte sedimentar origina a formação de barras 

sedimentares ao longo da costa, cria dificuldades para trânsito marítimo à entrada do porto. 

Ao longo das últimas décadas o mau estado da barra do Mondego persistiu devido ao 

deslocamento constante de grandes massas de areia, divagação da barra e falta de 

profundidade no canal de acesso, dificultando a navegação e impedindo a entrada de 

grandes embarcações (Freitas et al., 2015). Os estudos efetuados para resolver este 

problema foram quase sempre organizados como resposta a emergências e as soluções 

apenas parcialmente executadas.  

Foi então decidida a fixação definitiva da barra do Mondego através da construção de dois 

molhes convergentes (finalizados em 1934) que se revelaram insuficientes, sendo 

A 
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posteriormente decidido o seu prolongamento (finalizado em 1965) com o molhe norte a 

apresentar 900 m de comprimento e o molhe sul 950 m. Associadas a estas intervenções 

foram realizadas grandes dragagens (1973-76, 1983-85 e 1991-95) para estabelecer e 

manter os fundos nos canais de navegação, docas e cais. As intervenções no porto e barra 

do Mondego foram acompanhadas de grandes operações de remoção de sedimentos, 

tendo as ações de regularização das margens e leito do rio, assim como a construção de 

barragens, levado à redução drástica do caudal sólido do rio e do abastecimento 

sedimentar ao litoral a sotamar, transformando de forma irreversível esta orla costeira.  

A falta de importância da zona sul da foz do Mondego fez com que a mesma tenha passado 

praticamente incólume às transformações urbanísticas referidas anteriormente no litoral a 

norte (desde os finais do século XIX). Apenas a construção do Hospital nos areais da Cova-

Gala no início dos anos 1960 e a instalação de novas indústrias nos anos 1970, fizeram 

crescer as populações ali existentes e levaram à substituição dos antigos palheiros por 

construções mais duradoras. Esta periferia também só se tornou mais relevante quando as 

alterações recentes do litoral se converteram num problema grave para as populações e 

infraestruturas ali instaladas. O prolongamento dos molhes em 1965 e a retenção 

associada de sedimentos a barlamar provocou acentuado recuo da linha de costa, com 

valores máximos de erosão na ordem de 30 m por ano a sotamar (Freitas et al., 2015). 

Chegou-se inclusivamente a um ponto em que foi necessário construir de emergência uma 

proteção longitudinal aderente no início dos anos 70, para proteger o agora Hospital 

Distrital da Figueira da Foz por indicação do Laboratório Nacional de Engenharia Civil 

(LNEC) (Freitas et al., 2015). Após os temporais de fevereiro 1978, que aceleraram a 

erosão naquele troço costeiro, o LNEC indicou então como solução defensiva rápida e 

eficaz a construção de 5 esporões entre 1977 e 1979, complementados com alimentação 

artificial da praia para defender as zonas urbanas (Freitas et al., 2015). Apesar desta passar 

a ser uma zona de risco, a sua ocupação também se intensificou nas últimas décadas do 

século XX devido ao falso sentimento de segurança resultante dos trabalhos de proteção 

realizados. 

O efeito de retenção do molhe norte sobre o transporte sólido litoral de direção norte-sul 

levou então ao avanço da linha de costa de aproximadamente 440 m entre 1962 e 1980 na 

zona do Forte de Santa Catarina (junto ao molhe norte) e 180 m no sector de Buarcos 

(Freitas et al., 2015), alterando completamente a configuração deste local. Relativamente 

aos níveis de ocupação da zona costeira, o que em 1880 era uma orla marítima pouco 
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povoada transformou-se numa frente única de construções circundando a baía. A Figura 

3.4 permite ter uma ideia do avanço da linha de costa durante as últimas décadas. 

  

Figura 3.4 – Praia da Figueira antes (A, ano desconhecido, Arroteia (1985)) e depois da 

construção dos molhes (B, 2021).  

3.3 Enquadramento hidrodinâmico   

3.3.1 Caudal fluvial 

Cunha e Dinis (2002) fizeram uma síntese do regime fluvial do rio Mondego através de 

medições efetuadas na estação de fluxo de Coimbra, referindo que antes da construção 

de várias barragens nos anos 70 o mesmo era controlado diretamente pela precipitação 

sazonal na bacia de captação. Após a construção das barragens da Aguieira e Fronhas 

este regime foi atenuado reduzindo ligeiramente a descarga fluvial e acentuadamente a 

descarga média dos dias de descarga mais elevada. Como exemplo, os 10 dias de 

descarga mais elevada de um ano molhado teve média de 825 m3/s antes da existência 

das barragens e apenas 700 m3/s após a sua construção. A descarga do Mondego medida 

em Coimbra mostrou que apesar da limitação artificial do rio (construção das barragens) o 

regime fluvial é irregular e varia sazonalmente. 

Relativamente ao estuário do Mondego, Folha (2011) explica que a bifurcação dos seus 

braços norte e sul ocorre a cerca de 7,4 km da foz, convergindo a 1,3 km a montante da 

embocadura. As características hidrográficas destes dois braços são muito diferentes e a 

sua geomorfologia está em constante alteração, devido à ação contínua da maré e 

sazonalmente aos elevados caudais de cheia do rio Mondego. O braço norte é mais 

profundo (4 a 8 m) e recebe o caudal fluvial, sendo o principal canal de navegação 

enquanto o braço sul (Pranto) apresenta menor profundidade (2 a 3 m) e episódios 

A B 
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frequentes de assoreamento provocado pelos sedimentos fluviais e marinhos, restringindo 

a comunicação entre os dois braços. 

O G.T.L. (2014) considerou à altura da realização do seu relatório, que o caudal sólido do 

rio Mondego estaria entre os 40.000 m³/ano e 80.000 m³/ano. Para efeitos deste trabalho 

e para simplificar o nosso modelo, a descarga sólida fluvial foi considerada nula. 

3.3.2 Maré 

Cunha e Dinis (1998) fazem a caracterização do regime de marés na zona da Figueira da 

Foz, concluindo que estamos perante um regime mesomareal semidiurno com ligeira 

desigualdade entre as duas marés diárias. A amplitude média da maré é de 2,2 m, com 

amplitude mínima de 0,9 m correspondente à maré morta e amplitude máxima de 3,6 m 

correspondente à maré viva equinocial. 

3.3.3 Agitação marítima 

As ondas são o principal agente transportador de material nas zonas costeiras, através da 

remobilização de sedimentos de maior ou menor grau dependendo das suas 

características físicas (altura, período e direção de propagação). Costa e Vitorino (2001) 

fizeram um estudo detalhado do clima de agitação marítima na costa portuguesa (global e 

sazonal), usando inclusive dados da estação ondógrafo da Figueira da Foz entretanto já 

desativada. Nele concluíram que na costa oeste as condições de temporal mais frequentes 

e intensas (durante o inverno) são provenientes de NO, com alturas significativas máximas 

entre 5 e 7 m. 

A dinâmica marinha atual na costa portuguesa é condicionada pela circulação atmosférica 

a oeste e ondulação predominante de NO, devido à existência do anticiclone dos Açores 

(Cunha e Dinis, 1998). A frequente existência de temporais é o principal agente de erosão 

costeira através da rebentação de ondas energéticas de longo período. No caso da 

Figueira da Foz falamos de temporais com ondas de altura significativa máxima (Hs) 9,5 - 

10,0 m e período de retorno de 5 anos, estimando-se  que ondas de Hs entre 11,5 - 13,6 

m têm um período de retorno de 50 anos. Os autores concluem que neste trecho costeiro 

a ondulação mais frequente ocorre na ordem dos 1 a 2 m de altura significativa máxima 

(41,9%) e rumo predominante de NO, com 44,7% das ocorrências no verão, 28,9% nos 

períodos de transição e 22,6% durante o inverno.  

Oliveira e Oliveira (2016) caracterizaram o regime de agitação marítima na zona costeira a 

sul da embocadura do rio Mondego no período 1952-2010, concluindo que a zona de 
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estudo está sujeita a um regime geral de agitação marítima de elevada energia 

caracterizado por forte sazonalidade. A Tabela 3.1 apresenta alguns parâmetros 

calculados nesse estudo. 

Tabela 3.1 – Regime geral de altura significativa (Hs), período de pico (Tp) e direção média 

de incidência (Dir) (Oliveira e Oliveira, 2016). 

 Média Desvio padrão Mínimo Máximo 

Hs (m) 2,15 1,23 0,33 13,13 

Tp (s) 11,5 2,6 3,0 25,5 

Dir (°N) 299,5 25,1 0,1 360,0 

 

Freire et al. (2005) realça que junto à embocadura a agitação marítima incidente 

transforma-se devido à refração da ondulação no Cabo Mondego, nomeadamente uma 

rotação da direção de propagação para o quadrante Oeste associada a uma menor 

dispersão direcional e diminuição da altura de onda. Estamos perante uma costa altamente 

energética e regime de ondas tipicamente de NO, com altura de onda significativa média 

de 2 m e período médio de 12 s. Os eventos de temporal vêm predominantemente de NO 

com alturas de onda significativa offshore que podem atingir os 8 m e persistir durante 5 

dias (Silva et al., 2007).  

3.4 Enquadramento climático 

3.4.1 Clima 

O clima na costa ocidental portuguesa e particularmente na Figueira da Foz (Baixo 

Mondego) é do tipo Csb (temperado mediterrâneo de influência atlântica), segundo a 

classificação de Köppen (1936, IPMA). C corresponde ao tipo de clima e significa clima 

temperado, s corresponde ao tipo de precipitação e significa verão seco, b refere-se ao 

nível de calor existente e significa verão fresco, ou seja, clima temperado com verão seco 

e suave, com ocorrência frequente de temporais durante o inverno (IPMA). As situações 

de tempestade resultam de baixas pressões atmosféricas associadas a sistemas de baixa 

pressão que atravessam o Oceano Atlântico Norte (Cunha e Dinis, 1998).  
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3.4.2 Vento 

Cunha e Dinis (1998) descrevem a Figueira da Foz como um local de ventos fortes e de 

maior frequência com rumo N e NO, destacando-se a existência da nortada (predominância 

do vento norte) nos meses de verão, com percentagem média de 33%. No entanto, os 

ventos de maior velocidade média pertencem ao quadrante SO que tem também a maior 

frequência de velocidades superiores a 20 km/h, podendo gerar ondas capazes de se 

propagarem com intensidade no interior do estuário terminal. 

3.5 Enquadramento sedimentar 

3.5.1 Dinâmica sedimentar da área de estudo 

De acordo com o G.T.L. (2014) o setor costeiro considerado neste estudo integra-se na 

subcélula sedimentar 1c (Figura 3.5) onde o sedimento que nela entra, proveniente da 

deriva litoral, transpõe o cabo Mondego e é transportado para sul até à praia da Figueira 

da Foz. A partir desse ponto o percurso dos sedimentos passa a ser condicionado pela 

presença do molhe norte da barra do Mondego, que provoca retenção sedimentar a 

barlamar desta estrutura, e aumento da largura dessa praia, com acentuada erosão na 

costa a sotamar. Para o período considerado nesse relatório, os autores estimaram que a 

transposição sedimentar seja ligeiramente superior a metade da deriva potencial (6x105 

m³/ano). Na sequência da saturação do molhe norte previram que o volume de sedimentos 

que transpõem a barra tenda a aumentar (de forma natural e artificial), reduzindo a erosão 

observada a sul. O volume sedimentar transportado nesta subcélula (11x105 m³/ano) é 

depois capturado pelo canhão submarino da Nazaré.  
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Figura 3.5 – Subcélula 1c com o balanço sedimentar na situação de referência (GTL 

(2014)). 

Existem várias publicações sobre balanço e dinâmica sedimentar no setor costeiro onde 

se integra a Figueira da Foz, nomeadamente Oliveira et al. (2002) que caracterizou a 

dinâmica da praia da Figueira da Foz através da quantificação do transporte longitudinal 

anual e sazonal de sedimentos. Neste estudo os autores determinaram que 97% do 

transporte anual total acontece para Sul (893x10³m³/ano) e 83% desse transporte acontece 

em regime de Inverno. 

Oliveira e Brito (2015) estudaram a evolução morfológica da zona costeira a Sul da 

embocadura no período de 1975 a 2011, através de 3 levantamentos topo-hidrográficos 

em frentes marítimas diferentes. Para a frente marítima da Cova-Gala concluíram que 

houve um surto erosivo entre 1975-1978, limitado através de obras de proteção costeira e 

alimentação artificial de 174x10³m³, após a qual a praia recuperou no período 1978-2011. 

Outra importante análise foi realizada por Mendes et al. (2010) através da monitorização 

de várias praias locais (perfis topográficos) durante a fase final do prolongamento do molhe 

norte do porto da Figueira da Foz. Relativamente à zona de estudo coincidente com este 

trabalho, observou que o prolongamento do molhe norte levou ao avanço da praia da 

Figueira em cerca de 70 m e que em setembro de 2009 o molhe norte estava saturado e 

sem capacidade de retenção de areia. Em Freitas et al. (2015) foi avaliada a importância 
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da cartografia no estudo da evolução da linha de costa, concluindo-se que o trecho costeiro 

analisado (entre Buarcos e Cova-Gala) é um bom exemplo dos problemas atuais da orla 

costeira portuguesa (alteração do ambiente costeiro, ocupação e urbanização intensiva, 

reconversão da área portuária) e das consequências irreversíveis associadas às alterações 

no litoral. 

O regime de agitação marítima do litoral oeste de Portugal induz elevado transporte 

sedimentar que sabemos ser influenciado pelas estruturas de defesa costeira. Silva et al. 

(2007) caracteriza a costa NO portuguesa como uma costa essencialmente arenosa de 

orientação aproximada de N21°E, onde o transporte longitudinal potencial devido à ação 

das ondas é de aproximadamente 1-2 Mm3/ano. O rio Douro é o maior fornecedor de 

sedimentos deste trecho costeiro em conjunto com a erosão costeira, no entanto o seu 

regime natural tem vindo a diminuir acentuadamente principalmente por ações antrópicas. 

Silva et al. (2015) fez um resumo das estimativas de volumes de transporte sedimentar 

longitudinal na costa da Figueira da Foz, segundo os cálculos de vários autores para 

diferentes períodos temporais entre 1963 e 2003 (Tabela 3.2). Posteriormente o G.T.L. 

(2014) concluiu que estes valores andam na ordem dos 1.1x106m3/ano na zona da 

embocadura do rio Mondego (subcélula sedimentar 1c), com retenção estimada na praia a 

barlamar na ordem dos 500.000 m³/ano, valores esses que serão usados na nossa análise 

do balanço sedimentar. 

Tabela 3.2 – Estimativa dos volumes de transporte sedimentar na costa da Figueira da 

Foz (Silva et al., 2015). 
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Silva et al. (2015) refere que existe transporte longitudinal que transpõe o Cabo Mondego 

e alimenta as praias de Buarcos e Figueira da Foz, embora em regimes de agitação de 

oeste (inferiores a 283°N) essa transposição possa ser interrompida. A deriva litoral na 

praia da Figueira alimenta o transporte sólido para sul através do molhe norte, com 

variabilidade sazonal e interanual em função do regime de agitação ao largo. Concluiu 

também que as variações batimétricas acentuadas na embocadura e o assoreamento da 

barra parecem ocorrer com ondulações de elevada energia dos quadrantes de NO ou O e 

períodos de pico superiores a 15 s. As condições médias de ondulação não induzem 

transporte sedimentar conducente a variações significativas da embocadura. Após as 

operações de dragagem, as escavações resultantes são preenchidas com sedimentos 

provenientes da deriva litoral e a sul da embocadura os resultados indicaram intensificação 

da corrente de deriva e transporte longitudinal, provavelmente devido à variação da 

inclinação da linha de costa.  

3.5.2 Dragagens 

Outro aspeto importante no delta de vazante do rio Mondego são as dragagens que nele 

ocorrem. Atendendo aos objetivos do presente trabalho, o local dragado mais relevante é 

a zona da barra, embora existam outros locais onde este processo ocorre, para que as 

condições de segurança e navegabilidade sejam garantidas. Na Figura 3.6 estão realçadas 

as diferentes áreas portuárias, onde também existe remoção de sedimentos, e os vários 

elementos morfológicos: 1) Marina de Recreio; 2) Terminal de Carga Geral e Granéis 

Sólidos; 3) Terminal de Granéis Líquidos; 4) Porto de Pesca Costeira; 5) Doca dos 

Bacalhoeiros. 
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Figura 3.6 – Áreas integrantes do Porto da Figueira da Foz onde podem ocorrer dragagens 

(Grupo de Trabalho, 2016) e elementos morfológicos escolhidos. 

Nestes locais, a maior parte dos sedimentos dragados são areias, embora existam 

operações de aprofundamento do substrato rochoso. Na Tabela 3.3 apresenta-se o plano 

de dragagens na barra entre 2014 e 2021, enquanto na Tabela 3.4 é apresentado o 

histórico de dragagens relevantes para este trabalho no período temporal analisado: barra 

e anteporto, barra e barra (restinga). O total anual apresentado nesta tabela corresponde 

ao material retirado em todas as zonas integrantes do porto da Figueira da Foz, ou seja, 

sedimentos dragados na barra e nas restantes áreas portuárias. 

Tabela 3.3 – Periodicidade das dragagens na zona da barra. 

 Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 

2014         X    

2015   X X       X X 

2016  X X X       X  

2017  X X  X       X 

2018  X X X X      X X 

2019 X  X   X     X X 

2020   X        X X 

2021 X  X     X     
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Tabela 3.4 – Histórico de dragagens na barra do porto da Figueira da Foz, para o período 

2014 – 2021. 

Ano Mês Volume dragado 

na barra em cada 

operação (m³) 

Total Anual 

na barra 

(m³) 

Total 

Anual (m³) 

Zona dragada 

2014 Setembro 110.000 110.000 275.000 Barra e Anteporto 

 

 

 

2015 

Março 19.980  

 

 

240.733 

 

 

 

423.000 

Barra e Anteporto 

Abril 87.253 Barra e Anteporto 

Novembro 15.274 Barra e Anteporto 

Dezembro 118.226 Barra e Anteporto 

 

2016 

Fevereiro 100.000  

360.000 

 

360.000 

Barra 

Março 51.000 Barra 

Abril 109.000 Barra 

Novembro 100.000 Barra (restinga) 

 

2017 

Fevereiro 88.227  

320.680 

 

370.367 

Barra 

Março 61.773 Barra 

Maio 71.783 Barra 

Dezembro 98.897 Barra (restinga) 

 

 

2018 

Fevereiro 88.328  

 

472.426 

 

 

502.033 

Barra 

Março 76.604 Barra 

Abril 137.100 Barra 

Maio 9.071 Barra 

Novembro 24.123 Barra 

Dezembro 137.200 Barra 

 

 

2019 

Janeiro 24.070  

 

386.150 

 

 

579.328 

Barra 

Março 140.607 Barra 

Junho 120.000 Barra (restinga) 

Novembro 13.745 Barra 
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Dezembro 87.728 Barra 

 

2020 

Março 206.142  

270.985 

 

320.034 

Barra 

Novembro 33.125 Barra 

Dezembro 31.718 Barra 

2021 Janeiro 110.072 279.497 455.125 Barra 

Março 169.425 Barra 

 

Entre 2002 e 2021 foram dragados cerca de 8,10 Mm³ em todos os locais sob a 

responsabilidade da Autoridade Portuária da Figueira da Foz (APFF), com 

aproximadamente 6,11 Mm³ dragados na barra e anteporto. Para o período 2014 a 2021 

removeram-se aproximadamente 2,44 Mm³ nos locais relevantes para este trabalho e um 

total aproximado de 3,29 Mm³ em toda a área de responsabilidade da APFF. Os valores 

dos volumes dragados variam muito de ano para ano e o destino destes sedimentos é 

quase exclusivamente para a defesa do litoral (imersão a sul do molhe sul). 

Em relação à dragagem de junho de 2019 e a incerteza sobre a localização exata desta 

operação, foi realizada uma estimativa sobre os valores de material retirado do delta de 

vazante do rio Mondego, cujo procedimento é detalhado no capitulo seguinte. 
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4. Dados e Metodologia 

Neste capítulo será feita uma descrição dos dados e métodos utilizados na realização deste 

trabalho. Os dados analisados provêm de três fontes:  

• Programa COSMO da Agência Portuguesa do Ambiente (APA, S.A.) para os anos 

de 2018, 2019, 2020 e 2021;  

• Universidade de Aveiro (UA) para o período entre 2014 e 2017; 

• European Marine Observation and Data Network (EMODnet) que forneceu dados 

in situ da bóia oceânica RAIA gerida pelo Instituto Hidrográfico de Portugal (IH), 

para o período 01/08/2018 – 19/03/2020. Neste período temporal existe ausência 

de informação de 01/11/2018 a 16/12/2018 e entre 30/12/2019 e 31/01/2020. 

 

Como suporte a este trabalho, foi também fornecida informação pela Autoridade Portuária 

da Figueira da Foz (APFF) relativamente às dragagens no período 2002 – 2021. O trabalho 

utilizou o software ArcGis da Esri versão 10.7 e algumas das suas extensões (por ex., 3D 

Analyst Tools e Spatial Analyst Tools) para a construção de shapefiles com a delimitação 

da área de estudo, criação das linhas de contorno batimétricas, interpolação dos dados 

quando necessário e cálculos de volumes e áreas. A construção de perfis topo-batimétricos 

realizou-se com recurso ao software Matlab R2020b e a breve análise dos dados de 

agitação marítima (altura de onda significativa (VHM0), direção média de onda (VMDR)) e 

período de pico (VTPK), foi realizada com recurso ao software Microsoft Excel. 

 

4.1 Dados batimétricos 

4.1.1 Dados UA 

Os dados resultam de levantamentos hidrográficos por feixe simples, recorrendo a perfis 

aproximadamente transversais à linha de costa em campanhas realizadas a 30 de Outubro 

de 2014, 9 de Fevereiro de 2015, 2 de Outubro de 2015, 18 de Outubro de 2016 e 27 de 

Junho de 2017, tendo como plano de referência o Nível Médio do Mar (NMM) e como 

sistema de referência planimétrico o sistema de coordenadas ETRS89-TM06. Os ficheiros 

utilizados são do formato .txt e compostos por 3 colunas (X,Y,Z), com os registos da 

localização geográfica do equipamento e a batimetria em cada um desses locais, tendo os 

valores de Z sido corrigidos para estarem referenciados ao Zero Hidrográfico (ZH). Os 

dados brutos têm espaçamento entre trajetos de aproximadamente 500 m em 2014, 
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enquanto os restantes têm espaçamento de aproximadamente 100 m. A aquisição dos 

vários pontos realizou-se com um espaçamento aproximado de 5 m. 

4.1.2 Dados COSMO 

O programa COSMO – Programa de Monitorização da Faixa Costeira de Portugal 

Continental – desenvolvido pela APA, iniciou-se em 2018 e produziu uma coleção de dados 

que são disponibilizados de forma gratuita aos utilizadores. Para este trabalho foram 

utilizados os dados dos levantamentos topo-hidrográficos (LTH) do setor Praia do Cabo 

Mondego – Praia da Cova Gala (sul) para os anos de 2018, 2019, 2020 e 2021, tendo estes 

levantamentos sido efetuados em agosto de cada ano exceto 2021, que ocorreu em julho. 

Os modelos digitais de elevação (MDE) disponibilizados para a praia imersa e emersa 

neste troço costeiro, apresentam as seguintes especificações técnicas: 

• Sistema de referência planimétrico: ETRS89-TM06; 

• Plano de referência: Zero Hidrográfico (ZH) situado 2 m abaixo do Nível Medio 

Adotado (NMA); 

• Resolução espacial de 0,3 m resultante da combinação de diferentes técnicas de 

aquisição. 

 

4.2 Processamento 

O formato dos dados UA requereu a interpolação para posterior análise, através do método 

Kriging, para a construção de uma superfície a partir do conjunto de pontos adquiridos. 

Existem vários parâmetros de definição deste método mas no presente trabalho apenas 

foram controlados o tamanho das células (C) e o raio de busca (R), tendo sido escolhido o 

método de semivariância ordinário e o modelo esférico. Para a interpolação destes dados 

tentou-se escolher os mesmos valores de C e R em todos os anos, mas tal não foi possível 

para os dados de 2014 devido ao seu diferente espaçamento durante a aquisição. Nesse 

ano utilizou-se C = 250 m e R = 500 m enquanto no período 2015 – 2017, C = 100 m e R 

= 100 m.    

Os dados do programa COSMO já vêm interpolados e dispensam este passo. Após o 

download de dados e preparação dos mesmos (interpolação dos dados UA), foi efetuada 

a divisão da área de estudo em vários elementos morfológicos (EM). Para esta divisão 

tinha-se como objetivo identificar as diferentes morfologias existentes para cálculo dos 

seus volumes, usando inicialmente como orientação o esquema representativo de Kraus 

(2002) apresentado na Figura 2.4.  
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Para simplificar o modelo optou-se por delimitar apenas 4 elementos morfológicos (Figura 

4.1), tendo sido criadas shapefiles de polígonos para o canal de navegação (C), barra 

externa (OS), complexo barlamar (UC) e complexo sotamar (DC). O cálculo de volumes de 

cada um deles e em cada ano analisado, permitiu posteriormente analisar o balanço 

sedimentar no delta de vazante do rio Mondego. 

 

Figura 4.1 – Esquema indicativo da simplificação da morfologia do delta de vazante. A azul 

os nomes em inglês correspondentes a cada elemento morfológico, baseados em Kraus 

(2002).  

Essencial para esta divisão da área de estudo foi a criação das linhas de contorno 

(isóbatas) em cada superfície (raster) analisada, através da ferramenta Contour que cria 

uma feature class de isóbatas a partir de uma superfície. Deste modo foi possível identificar 

as variações morfológicas do fundo marinho e perceber os locais com maior ou menor 

quantidade de sedimento. 
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Note-se que a diferença de formato dos dados originais (UA e COSMO) implicou também 

uma diferença na qualidade dos mapas produzidos. Como se vê na Figura 4.2, a 

interpolação dos dados UA (a) apresenta várias zonas em branco onde não existe 

informação, sendo a qualidade das suas isóbatas muito menor que nos dados COSMO (b). 

Por esta razão, nem todos os elementos morfológicos foram identificados nos vários anos 

analisados, impossibilitando assim o cálculo de volumes na totalidade do delta e do período 

temporal. Consequentemente, os mapas obtidos através dos dados UA foram apenas 

utilizados para avaliar a morfodinâmica do delta e de cada elemento morfológico. 

 

Figura 4.2 – Comparação de qualidade entre as duas fontes de dados: a (UA, 2017) e b  

(COSMO, 2018). 
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4.2.1 Características dos elementos morfológicos (EM)  

O canal de navegação (C) é a zona da embocadura do rio Mondego onde existe maior 

influência das correntes de vazante, cuja profundidade tem de ser controlada para garantir 

a sua navegabilidade. Este elemento morfológico estende-se até à extremidade do molhe 

norte e partilha o limite Oeste com o limite Este da barra externa, porque se pretende que 

haja continuidade entre os vários EM e não existam espaços livres dentro do delta de 

vazante. 

A barra externa (OS) é a zona de ligação entre as barras submersas a barlamar e sotamar 

em que existe interação entre ondas e correntes de vazante, estando parte desta zona 

sujeita a dragagens para manutenção das cotas de equilíbrio do canal pela Autoridade 

Portuária da Figueira da Foz (APFF). A Figura 4.3a mostra essa zona controlada pela APFF 

e a Figura 4.3b a sua localização relativamente aos EM definidos na área de estudo. O EM 

barra externa partilha limite interior com o EM canal e tem como limite exterior (Oeste) a 

linha batimétrica dos -8,5 m, porque esta era a última linha contínua disponível nos dados 

de 2018 e já estamos aqui perante linhas batimétricas paralelas com espaçamento regular 

(sem expressão morfológica). Os limites superior e inferior (Norte e Sul, respetivamente) 

foram escolhidos de forma a abranger a “interrupção” entre os complexos barlamar e 

sotamar, ou seja, a morfologia diferenciada que é visível entre estes dois elementos 

morfológicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3 – zona de batimetria controlada pela APFF; o polígono lilás representa o domínio 

comum à maioria das intervenções de dragagens efetuadas pela APFF ao longo da última 

década (a) e o polígono laranja representa a zona de deposição dos sedimentos dragados, 

com a relação destes e os EM delimitados representada em (b). 

O complexo barlamar (UC) corresponde à área adjacente ao molhe Norte e apresenta 

batimetria diversa. A sua delimitação teve como principal objetivo englobar a barra 

submersa ali existente e fazer a ligação entre a praia e a barra externa (OS), para assim 

se definir pelo menos uma das trajetórias de bypass dos sedimentos. O limite interior (Este) 

corresponde à linha batimétrica dos 0 m (ZH) em 2018 e o limite exterior (Oeste) 

corresponde a um limite aproximado em que se garanta que a barra submersa está dentro 

do polígono que demarca deste elemento morfológico. Ou seja, escolheu-se um limite que 

inclua as alterações à batimetria de espaçamento regular que se observa fora deste 

elemento. 

O complexo sotamar (DC) é marcado por uma zona considerável de acumulação de 

sedimentos e de formação devido à ação da ondulação. Para limite interior (Este) escolheu-

se novamente a linha dos 0 m (ZH) em 2018 e limite exterior (Oeste) a batimetria dos -8,5 

m quando possível. O limite superior (Norte) divide-se entre molhe sul e os elementos C e 

OS, enquanto para limite inferior (Sul) se escolheu um local aproximado que representasse 

o formato típico de um delta e garantisse que esta grande área de acumulação de material 

(a) (b) 
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estivesse dentro do mesmo. Deste modo, as alterações batimétricas provocadas pela 

deposição de sedimentos dragados na zona controlada pela APFF (fig. 4.3b, polígono 

laranja) já fica fora da delimitação deste EM. Na Figura 4.4 apresentam-se as delimitações 

dos quatro elementos morfológicos apresentados.  

 

Figura 4.4 – Delimitação dos elementos morfológicos C_geral, OS_geral, UC_geral e 

DC_geral (batimetria de 2018 sobre imagem de satélite de 26/08/2021; escala 1:12.500). 

Em cada um destes elementos morfológicos foram calculados alguns parâmetros para 

apoiar a análise morfológica. A compilação dos valores de profundidade apresentados nas 

tabelas do capitulo 5 é efetuada com recurso aos valores apresentados nas propriedades 

de cada raster produzido durante a divisão da área de estudo. No caso dos valores de 

largura do canal, estes foram calculados através da criação de uma shapefile de linhas, 

aproximadamente paralelas entre si traçadas dentro deste EM.   
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4.2.2 Cálculo de áreas e extração de perfis topo-batimétricos  

Relativamente ao cálculo das áreas dos vários EM, existem várias ferramentas que as 

indicam quando se efetuam estimativas de volumes ou se pretende apenas adicionar 

informação sobre uma superfície (valores de Z ou inclinação do terreno, por ex.). Como os 

resultados obtidos são iguais ou muito próximos entre os diferentes tipos de áreas (Shape 

Area, Surface Area), preferiu-se utilizar como resultado os valores de área obtidos através 

da ferramenta Calculate Geometry na tabela de atributos de cada polígono delineado. 

Os diferentes resultados de área permitiram outra forma de controlo de qualidade dos 

dados, apresentando-se na Tabela 4.1 uma comparação entre a área calculada para cada 

EM e a área encontrada em cada ano analisado. Ou seja, foi comparada a área calculada 

para cada shapefile polígono com a área de superfície obtida nos cálculos de volume. 

Tabela 4.1 – Percentagem de área nos vários elementos morfológicos. 

 

Barra externa 

(OS) 

Complexo 

barlamar (UC) 

Complexo 

sotamar (DC) 

Delta de 

vazante 

Outubro 2014 

  

49,89 

 
Fevereiro 2015 

 

38,12 

  
Outubro 2015 

 

43,98 60,32 

 
Outubro 2016 

 

49,85 

  
Agosto 2017 

  

73,62 

 
Agosto 2018 99,86 99,95 99,94 99,96 

Agosto 2019 99,85 99,92 99,95 99,96 

Agosto 2020 99,85 99,91 99,95 99,95 

Julho 2021 99,85 99,95 99,95 99,96 

 

Para os dados de maior resolução existe pouca perda de informação (modelos digitais 

COSMO, 2018 – 2021), enquanto nos dados adquiridos por feixe simples a menor 

resolução implica considerável perda de informação (dados UA, 2014 – 2017). Justifica-se 

assim a razão pela qual a análise do balanço sedimentar ter sido apenas efetuada a partir 

de 2018. 
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Para confirmar a localização de barras submersas e os limites escolhidos para cada EM, 

foram extraídos perfis topo-batimétricos em diferentes localizações da área de estudo (N1, 

S1 e S2), incluindo dentro do canal entre o molhe Norte e molhe Sul (perfil C, NO-SE), para 

verificar a morfologia do fundo (Figura 4.5). Foram retirados perfis nas 4 localizações para 

todo o período de 2018 a 2021 mas, no período 2014 a 2017, apenas foram extraídos os 

perfis de fevereiro 2015, outubro 2015 e outubro 2016 no complexo barlamar (UC) e 

outubro 2014, outubro 2015 e agosto 2017 no complexo sotamar (DC). Nesse período, 

apenas nestes anos e nestes EM se considerou haver informação suficiente após a 

interpolação dos dados, exigindo-se alguma cautela na análise dos perfis aqui obtidos. 

 

Figura 4.5 – Perfis topo-batimétricos extraídos a partir do modelo digital de elevação (MDE) 

de 2018 e EM escolhidos (escala 1:12.500). N1 (perfil Norte que interceta transversalmente 

o UC); S1 (perfil Sul que interceta transversalmente o OS); S2 (perfil Sul que interceta 

transversalmente o DC); C perfil que interceta transversalmente o canal. 
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4.2.3 Superfície de referência e cálculo de volumes  

Para o cálculo de volumes existem várias ferramentas no ArcGis que analisam as variações 

entre superfícies e um plano constante. Foi usado o Surface Difference para quantificar a 

variação volumétrica entre uma superfície de referência e os dados COSMO, porque esta 

permitiu utilizar 2 superfícies diferentes em vez de 1 superfície e 1 plano de referência 

qualquer de acordo com a necessidade do utilizador (por ex., Z=0 ou Z= -1), como é o caso 

das restantes ferramentas disponíveis. Esta ferramenta determina quando o volume de 

uma superfície se encontra abaixo ou acima da outra, tendo sido analisadas as diferenças 

entre a barra externa e os complexos barlamar e sotamar. 

Para a sua utilização foi necessário construir uma superfície de referência planar, 

escolhendo-se o referencial temporal de 2018, equivalente a uma batimetria idealizada da 

área de estudo caso não houvesse delta neste local e o molhe Norte não se prolongasse 

além do limite da praia emersa. Foi utilizada para o cálculo do volume total do delta e dos 

vários elementos morfológicos em cada ano estudado, servindo posteriormente estes 

valores para calcular o balanço sedimentar deste sistema, onde são também utilizados os 

valores de acreção/erosão local. Estes resultados são obtidos através da comparação 

volumétrica de cada EM, em cada ano analisado. Ou seja, através da subtração dos 

volumes de cada elemento morfológico em anos consecutivos, obtém-se um volume ganho 

ou perdido nesse período, sabendo-se se houve acreção ou erosão nesse EM. A Tabela 

5.7 apresenta esses valores detalhadamente e os volumes de sedimentos dragados no 

delta durante esse período. 

A Figura 4.6 apresenta a batimetria idealizada onde o espaçamento entre linhas de 

contorno é de 200 m exceto nas imediações do molhe Norte e praia a barlamar, onde esse 

espaçamento é de 50 m (linhas entre 0 m e -2,5 m). Procedeu-se desta forma para que as 

variações batimétricas locais fossem consideradas, uma vez que esse é o domínio com 

maior variabilidade da morfologia do fundo. As desigualdades de inclinação provocaram 

uma diferença no grau de variação batimétrica (entre os 0 m e -2,5 m) entre o Norte e Sul 

do delta de vazante, e a partir da batimétrica dos -3 m já se considerou existir continuidade 

em toda a área de estudo. Nesta superfície de referência as linhas de contorno idealizadas 

correspondem ao prolongamento das linhas a Norte e a Sul deste trecho costeiro, onde o 

delta de vazante não influencia a batimetria local.  
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Figura 4.6 – Superfície de referência criada a partir de uma batimetria idealizada, com 

linhas de contorno (a verde).  

Para criar esta superfície foi executado o procedimento seguinte: 

• Criação de uma shapefile de linhas ao qual foi adicionada uma coluna à tabela de 

atributos para definir os valores de cada linha desenhada. 

• Conversão desta shapefile em raster (Polyline to Raster), usando depois a 

ferramenta Topo to Raster e assim criar a superfície de referência da figura 4.9. 

 

Efetuou-se para aplicar o Surface Difference a cada EM: 

• Conversão do MDE original em TIN (Triangular Irregular Network). 

• Extract by mask de cada EM do MDE original para trabalhar apenas com a área 

necessária. 

• Conversão de cada EM de raster para TIN e aplicação do Surface Difference 

onde a input surface = RasterTin de cada EM, reference surface = RasterTin da 

superfície de referência. 
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4.2.4 Análise do balanço sedimentar  

A equação geral usada nesta análise é a seguinte: V (saída) = V (entrada) + V, onde V é o 

volume de acreção ou erosão num determinado EM entre anos consecutivos, enquanto os 

volumes de entrada e saída correspondem à quantidade de sedimento que entra e sai em 

cada reservatório (EM, Figura 2.3).   Relativamente às trajetórias sedimentares, a figura 

4.7 apresenta uma ilustração dos principais percursos sedimentares no delta de vazante 

do rio Mondego: 

1) Da praia a barlamar (updrift beach (UB)) para o complexo barlamar (updrift complex 

(UC)). 

2) Do complexo barlamar (updrift complex (UC)) para a barra externa (outer shoal 

(OS)), de forma direta e através do canal.   

3) Da barra externa (outer shoal (OS)) para o complexo sotamar (downdrift complex 

(DC)). 

4) Do complexo sotamar (downdrift complex (DC)) para a praia a sotamar (downdrift 

beach (DB)). 

 

Figura 4.7 – Elementos morfológicos considerados e percursos prováveis dos sedimentos. 
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Esta é uma abordagem metodológica, baseada nos modelos conceptuais adotados para 

deltas de vazante (Kraus 2000, 2002) e descritos no capitulo 2, em que se assumem 

simplificações relativamente aos processos que ocorrem neste sistemas. As diminutas 

alterações morfológicas no canal de navegação suportam esta simplificação, mas na 

realidade o transporte sedimentar será certamente mais complexo que o aqui indicado e 

assumido. 

Na Tabela 4.2 é descrito o histórico de dragagens em períodos anuais entre os dados do 

Programa COSMO. Estes valores serão utilizados no cálculo da análise do balanço 

sedimentar a apresentar no capítulo 5. 

Tabela 4.2 – Histórico de dragagens no porto da Figueira da Foz, para os períodos 

temporais entre a aquisição dos dados COSMO. 

  Volume dragado 

em cada operação 

(m³) 

Volume 

dragado na 

barra (m³) 

Volume total 

dragado (m³) 

Zona 

dragada 

 

Agosto 

2018 

– 

Agosto 

2019 

Novembro 24.123  

 

446.000 

 

 

592.385 

Barra 

Dezembro 137.200 Barra 

Janeiro 24.070 Barra 

Março 140.607 Barra 

Junho 120.000 Barra 

(restinga) 

Agosto 

2019 

– 

Agosto 

2020 

Novembro 13.745  

307.615 

 

384.015 

Barra 

Dezembro 87.728 Barra 

Março 206.142 Barra 

Agosto 

2020 

– 

Julho 

2021 

Novembro 33.125  

344.340 

 

424.090 

Barra 

Dezembro 31.718 Barra 

Janeiro 110.072 Barra 

Março 169.425 Barra 
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Em junho de 2019 foi realizada uma dragagem de 120.000 m³ no local definido como barra 

(restinga). A incerteza sobre a localização exata desta operação e a sua relação com os 

polígonos que definem a barra externa e o complexo barlamar neste trabalho, levou ao 

seguinte procedimento. Para tentar determinar a quantidade de material que foi removido 

em cada EM nesta operação, foram criadas 2 shapefiles (dragJun19_OS e dragJun19_UC) 

que delimitassem apenas as áreas de dragagem dentro do delta (de acordo com os dados 

originais). Seguiu-se depois o método anterior de cálculo de volumes para determinar a 

quantidade de sedimento existente nestes menores OS e UC, para saber o volume dos 

mesmos antes e depois da dragagem. Obteve-se para este período (entre 21/05/2019 e 

27/06/2019), uma variação volumétrica de cerca de 61.334 m³ no OS e 42.694 m³ no UC 

(total de 104.028 m³), com os restantes 15.972 m³ a serem removidos no exterior do delta 

de vazante do rio Mondego. A Figura 4.8 mostra dois mapas criados a partir dos dados 

dessa operação de dragagem e a sobreposição da área dragada em relação ao complexo 

barlamar e barra externa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.8 – Interpolação da localização da dragagem na restinga entre maio e junho de 

2019 (a - 21/05/2019; b - 27/06/2019, respetivamente). A barra externa corresponde ao 

polígono vermelho e o complexo barlamar ao polígono verde. 

(a) (b) 
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5. Resultados 

5.1 Batimetria 

Os elementos morfológicos (EM) definidos no capitulo anterior foram sistematizados em 

mapas batimétricos, apresentando-se neste capitulo os resultados para cada um desses 

elementos (canal, barra externa, complexo barlamar e complexo sotamar), do ponto de 

vista da evolução morfológica entre 2014 e 2021. Relembra-se que nem sempre foi 

possível analisar todos os EM devido à menor qualidade dos dados para o período entre 

2014 e 2017. 

5.1.1 Canal (C) 

Para este elemento morfológico apenas é possível apresentar resultados para o período 

2018 – 2021 com base nos dados do programa COSMO. Na Tabela 5.1 apresentam-se os 

resultados obtidos para a largura, profundidade, área e volume deste EM, enquanto no 

Anexo I podem ser consultados os respetivos mapas batimétricos em página inteira 

(Figuras A.1 a A.4).  

Tabela 5.1 – Parâmetros calculados do elemento morfológico Canal (Z referido ao Zero 

Hidrográfico (ZH)). L. Min.; L. Med; L. Max = Largura mínima, média e máxima, 

respetivamente, expressa em metros. Z Max; Z Med; Z Min= Profundidade máxima, média 

e mínima (idem). 

Canal 

(C) 

L. Min 

(m) 

L. Med 

(m) 

L. Max 

(m) 

Z Max 

(m) 

Z 

Med 

(m) 

Z Min 

(m) 

Área 

(m²) 

Volume 

(m³) 

Agosto 

2018 

 

 

 

133 

 

 

 

149 

 

 

 

195 

 

-12,69 -7,73 -2,58  

 

139.935 

 

 

 

-924.741 

Agosto 

2019 -12,63 -7,81 -2,71 -933.306 

Agosto 

2020 -11,28 -7,69 -2,46 -914.152 

Julho 

2021 -11,86 -7,54 -2,54 -895.125 
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Para o canal assumiu-se uma largura média de 149 m enquanto a profundidade média 

apresenta valores semelhantes nos 4 anos analisados, confirmando a estabilidade 

esperada deste EM, uma vez que os mapas batimétricos (Figuras 5.2 e A.1 a A.4) 

mostraram que não existem grandes variações morfológicas. Em relação aos volumes 

obtidos, existe semelhança em todo o período analisado, com apenas cerca de 30.000 m³ 

de diferença entre o maior e menor volumes encontrados (agosto de 2019 e julho de 2021, 

respetivamente), correspondendo estes volumes a erosão em relação à superfície de 

referência. Encontram-se na Figura 5.1 perfis topo-batimétricos com profundidades entre 

os -6 m e -9 m (ZH), morfologia maioritariamente suave e ausência de grandes alterações 

morfológicas.  

 

Figura 5.1 – Perfis topo-batimétricos C (ver Figura 4.8) no período 2018 – 2021, com 

indicação dos limites do EM C_geral (profundidade referenciada ao ZH).  

Os perfis S1 apresentados na Figura 5.3 foram retirados segundo a linha longitudinal que 

une os pontos mais profundos do canal de navegação (thalweg), observando-se que até 

aos 800 – 900 m (zona entre molhes) existe alguma irregularidade do fundo e 

profundidades aproximadas nos 4 anos analisados. Até este ponto existe também 

diminuição de profundidade ao longo dos anos e essa diminuição aumenta entre 2018 e 

2021, quando nos aproximamos da extremidade do molhe Norte. Este facto sugere a 

existência de alguma acumulação sedimentar através da formação de pequenas barras 

que parecem migrar lentamente em direção ao mar, com sedimentos provenientes do 

estuário (curso fluvial) que não conseguem ser exportados para o exterior, sendo a sua 

direção de transporte identificável pela assimetria destas barras, que indicam transporte 

em direção ao mar, embora de forma lenta. 
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5.1.2 Barra externa (OS) 

Para este elemento morfológico apenas é possível apresentar resultados para o período 

2018 – 2021 baseados nos dados COSMO. Na Tabela 5.2 apresentam-se os resultados 

obtidos para profundidades, área e volumes deste EM, enquanto no Anexo I podem ser 

consultados os respetivos mapas batimétricos em página inteira (Figuras A.5 a A.8).  

Tabela 5.2 – parâmetros calculados da barra externa (OS) (Z referido ao Zero Hidrográfico 

(ZH)). Z Max; Z Med; Z Min= Profundidade máxima, média e mínima, expressa em metros. 

Barra externa 

(OS) 

Z Max (m) Z Med (m) Z Min (m) Área (m²) Volume (m³) 

Agosto 2018 -14,00 -8,20 -5,82 

148.626 

 

 

769.785 

Agosto 2019 -12,03 -8,49 -6,80 802.381 

Agosto 2020 -12,57 -8,27 -5,98 782.799 

Julho 2021 -11,60 -8,28 -6,05 778.090 

 

Os mapas batimétricos (Figura 5.4 e A.5 a A.8) mostram que na barra externa a batimetria 

é geralmente bem definida, exceto em 2019. Está-se perante uma barra de formato lobular 

resultante da interação dos fluxos de enchente e de vazante com a ondulação. Os valores 

de profundidade média são semelhantes em 3 dos 4 anos analisados, com 2019 como 

situação excecional, uma vez que neste ano a aquisição dos dados batimétricos ocorreu 

mais próxima da data das operações de dragagem, que nos restantes anos. Em 2019 a 

aquisição do modelo digital de elevação (MDE) ocorreu 2 meses antes da dragagem da 

barra, enquanto em 2018 ocorreu 3 meses antes e em 2020 e 2021 ocorreu 4 meses antes. 

Os valores de profundidade máxima estão associados ao local de maior profundidade na 

extremidade do molhe norte, que tem continuidade com o fundão localizado junto a esta 

estrutura no complexo barlamar. 

Os volumes deste EM são bastante próximos entre si e correspondem a acreção 

relativamente à superfície de referência, com o ano de 2019 como aquele em que o volume 

se afasta mais dos restantes. Entre 2018 e 2019 houve um aumento de 32.596 m³, 

enquanto entre 2019 e 2020, 2020 e 2021 houve decréscimos volumétricos de 19.582 m³ 

e 4.709 m³, respetivamente. 
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Na Figura 5.3, a partir dos 900 m de distância à cabeça de perfil na transição do canal para 

a barra externa, identificam-se alterações morfológicas significativas, porque se passa a 

estar para lá da extremidade (ou cabeça) do molhe Norte e a influência da ondulação é 

considerável. Neste caso, tal como era visível nos mapas batimétricos, existe um aumento 

claro de profundidade que, em 2018, ultrapassa ligeiramente os -12 m (ZH), e de ano para 

ano ocorre também enchimento parcial deste local, com este local a apresentar em 2021 

profundidade máxima de aproximadamente -10,5 m (ZH).  

A barra externa é claramente visível a partir dos 1000 m, apresentando menor profundidade 

em 2018 e maior em 2019; em 2020 e 2021 observam-se profundidades intermédias. Em 

2018 a barra está também numa posição mais deslocada para SO (offshore) e migra entre 

2018 e 2021 em direção a terra (para NE). Esta morfologia apresenta pequenas variações 

na elevação de -6,81 m em 2018, -7,81 m em 2019, -7,31 m em 2020 e -7,47 m em 2021. 

 

Figura 5.3 – Perfis topo-batimétricos S1 (ver Figura 4.8) no período 2018 – 2021, com 

indicação dos limites dos EM canal (C) e barra externa (OS) (profundidade referenciada ao 

ZH). 
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5.1.3 Complexo barlamar (UC) 

Para este elemento morfológico apresentam-se os resultados relativos a 2015 e 2016 

(dados UA) e para o período entre 2018 e 2021 (dados COSMO). Na Tabela 5.3 

apresentam-se os resultados obtidos para profundidades, área e volumes deste EM, 

enquanto no Anexo I podem ser consultados os respetivos mapas batimétricos em página 

inteira (Figuras A.9 a A.15). Os volumes deste EM não foram calculados em 2015 e 2016 

porque se considerou que nestes anos a qualidade dos dados não foi suficiente para 

produzir resultados confiáveis (Tabela 4.1). 

Tabela 5.3 – Parâmetros calculados do complexo barlamar (UC) (Z referido ao Zero 

Hidrográfico (ZH)). Z Max; Z Med; Z Min= Profundidade máxima, média e mínima, expressa 

em metros. 

Complexo 

barlamar (UC) 

Z Max (m) Z Med (m) Z Min (m) Área (m²) Volume (m³) 

Fevereiro 2015 -8,76 -3,91 -1,46  

 

 

341.079 

 

 

------------ 

Outubro 2015 -7,65 -3,72 -1,23 ------------ 

Outubro 2016 -11,66 -4,07 -0,89 ------------ 

Agosto 2018 -16,77 -4,27 0,11 825.424 

Agosto 2019 -14,25 -3,78 2,80 646.746 

Agosto 2020 -11,75 -3,02 6,71 413.371 

Julho 2021 -12,70 -3,04 7,53 449.944 

 

O comportamento deste elemento morfológico apresenta alguma variabilidade porque 

existem situações em que se identifica claramente a barra submersa e outras em que se 

torna mais difícil. Um destes casos é o ano de 2015 onde, apesar da menor resolução dos 

dados, se consegue identificar a barra em fevereiro e em outubro a mesma parece já não 

existir, voltando a aparecer em outubro de 2016 (Figura 5.6). 

A partir de 2018 é possível observar claramente o UC, que tem em 2019 uma crista bem 

definida, contrastando com 2018 e 2020 em que a barra submersa tem menor elevação e 

a batimetria de inclinação mais suave. A barra visível em 2018 parece ter-se deslocado em 

direção a terra em 2019 e já estar adossada à praia em 2020, embora esta questão não 
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seja clara e não haja certeza que corresponda à mesma barra de 2018. Na primeira 

hipótese, poderá então ter ocorrido migração da barra submersa identificada em 2018 para 

NE, estando o processo de junção da barra à praia completo em 2020. 

A depressão (fundão) que se forma junto ao molhe norte devido às correntes de retorno 

(backwash) da ondulação e a barra submersa retilínea são identificáveis a partir de 2016 

em todos os mapas batimétricos, embora existam algumas diferenças na forma e extensão. 

Existe neste local durante o período analisado, uma diminuição na profundidade máxima 

que entre 2019 e 2020 passou dos -14,25 m para os -11,75 m respetivamente. Analisando 

todo o período 2015 – 2021, agosto de 2018 e 2019 parecem ser as exceções 

relativamente ao Z Max, sugerindo a existência de acreção neste local do complexo 

barlamar (Tabela 5.3).  

Neste EM os resultados obtidos permitem identificar uma diminuição dos volumes, que são 

neste caso de acreção relativamente à superfície de referência, nos primeiros três anos 

analisados, inclusive de forma considerável entre 2019 e 2020 (178.678 m³ entre 2018 e 

2019, 233.375 m³ entre 2019 e 2020). Paralelamente a esta diminuição entre agosto de 

2019 e agosto de 2020, ocorre um aumento da praia emersa a barlamar uma vez que o 

local definido como o limite Este do UC passou de uma cota aproximada de 0 m (ZH) em 

agosto de 2018, para 6,71 m em agosto 2020 e 7,53 m em julho de 2021. Entre 2020 e 

2021 ocorre um ligeiro aumento volumétrico de 36.573 m³. 

As observações dos mapas batimétricos (Figura 5.6 e A.9 a A.15) são confirmadas pelos 

perfis N1 (Figura 5.5), onde em outubro de 2015 não se deteta a presença da barra 

submersa, vislumbrando-se apenas um aumento de profundidade gradual e inalterado, 

enquanto em fevereiro desse ano se observava uma elevação de aproximadamente -2,7 

m (ZH) aos 200 m de distância à cabeça do perfil. Em 2016 a presença de uma barra não 

é clara, existindo uma zona com pouca inclinação com cerca de 150 a 200 m de extensão 

no local em que se identificou anteriormente uma barra. Analisando os dados do COSMO, 

verifica-se que a barra submersa é também claramente identificável nos perfis de agosto 

de 2018, agosto de 2019 e julho de 2021, apresentando elevações aproximadas de -3 m 

(ZH) em agosto 2018 e -2 m (ZH) em agosto 2019 e julho de 2021 (Figura 5.5) entre os 

150 e 400 m de distância à cabeça de perfil. A barra está ausente em agosto 2020 uma 

vez que esse perfil apresenta um aumento de profundidade contínuo e gradual, 

aparentando através da observação da Figura 5.5, migrar para SE em direção à praia 

barlamar após 2018. Esta estrutura era identificável entre os 200 e 400 m em 2018 e 

passou para cerca dos 150 – 300 m em 2019 e 2021. Comparando a zona mais profunda 
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junto á praia (50 – 150 m de distância à cabeça de perfil), percebe-se que ocorre 

enchimento parcial da mesma entre agosto de 2018 e agosto de 2019, passando a 

profundidade máxima ali encontrada dos cerca de -5,5 m (ZH) para -4 m (ZH) neste 

período. Em agosto de 2020 a junção da barra submersa com a praia a barlamar já estará 

completa, justificando assim a ausência desta morfologia e o aumento da largura da praia 

da Figueira da Foz. Os perfis sugerem também uma possível relação entre a definição da 

barra submersa e o tamanho da praia a barlamar (praia de Figueira da Foz), uma vez que 

a barra se encontra menos desenvolvida nos anos de maior acreção (2020 e 2021) e tem 

maior definição quando a praia apresentou menor largura (2018 e 2019). 

 

Figura 5.5 – Perfis topo-batimétricos N1 (ver Figura 4.8) no período 2015 – 2021, com 

indicação dos limites do EM complexo barlamar (UC) (profundidade referenciada ao ZH). 
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5.1.4 Complexo sotamar (DC) 

Este elemento morfológico é observável em outubro de 2014, outubro de 2015 e agosto de 

2017, com base nos dados da UA e no período 2018 – 2021 com o suporte dos dados do 

COSMO. Na Tabela 5.4 apresentam-se os resultados obtidos para profundidades, área e 

volume, enquanto no Anexo I podem ser consultados os respetivos mapas batimétricos em 

página inteira (Figuras A.16 a A.22). Os volumes deste EM não foram calculados em 2014, 

2015 e 2017 porque não se considerou que nestes anos a qualidade dos seus dados fosse 

aceitável (Tabela 4.1). 

Tabela 5.4 – Parâmetros calculados do complexo sotamar (DC) (Z referido ao Zero 

Hidrográfico (ZH)).  Z Max; Z Med; Z Min= Profundidade máxima, média e mínima, 

expressa em metros. 

Complexo 

sotamar (DC) 

Z Max (m) Z Med (m) Z Min (m) Área (m²) Volume (m³) 

Outubro 2014 -8,83 -5,89 -3,52  

 

 

1.127.560 

 

 

------------- 

Outubro 2015 -8,10 -5,46 -1,59 ------------- 

Agosto 2017 -7,99 -5,04 -0,18 ------------- 

Agosto 2018 -9,08 -5,01 0,59 4.008.939 

Agosto 2019 -9,74 -5,01 0,78 4.058.266 

Agosto 2020 -9,82 -4,91 1,19 3.985.554 

Julho 2021 -10,21 -4,59 0,93 3.568.239 

 

O complexo sotamar está em 2014 bem definido em quase toda a sua extensão, incluindo 

uma zona de acumulação consistente com a localização de uma barra de bypass, de 

acordo com a definição das morfologias de Kraus (2000) (Figura 2.4). Em outubro de 2015 

existe alguma falta de informação junto ao molhe Sul, situação que se inverte em agosto 

de 2017 onde existe informação em quase toda a área. A partir de agosto de 2018 observa-

se com grande detalhe a morfologia deste EM, principalmente a zona de acumulação com 

orientação NO-SE, no seguimento da barra externa. Não parecem existir diferenças 

morfológicas consideráveis entre agosto de 2018 e agosto de 2020 mas, em julho de 2021 

observa-se uma situação bastante diferente porque a barra de bypass apresenta um 
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formato longilíneo claramente definido, e grande acumulação de sedimento que provoca 

elevação da mesma acima dos -4 m (ZH) (Figura 5.8 e A.16 a A.22). 

Este EM apresenta volumes de acreção em relação à superfície de referência (Tabela 5.4) 

e em relação à variação volumétrica, os resultados mostram que entre 2018 e 2020 não 

existem grandes alterações de volume no complexo sotamar (aumento de 49.327 m³ entre 

agosto de 2018 e agosto de 2019, diminuição de 72.712 m³ entre agosto de 2019 e agosto 

de 2020), mas que em julho de 2021 ocorre uma diminuição aproximada de 417.000 m³ 

em relação ao ano anterior. É também neste ano que ocorre uma diminuição de 0,32 m na 

profundidade média, contrastando com o período 2017 – 2020 em que esses valores eram 

sempre muito próximos. 

As observações dos mapas batimétricos (Figura 5.8 e A.16 a A.22) são comprovadas nos 

perfis da Figura 5.7. A barra encontra-se quase sempre no mesmo local, apresentando em 

outubro de 2015 uma elevação máxima de cerca de -5 m (ZH), que não é visível em 2014 

e existirá de forma mais subtil em 2017, neste caso com elevação aproximada de -6 m 

(ZH). Entre agosto de 2018 e agosto de 2020 os perfis topo-batimétricos são semelhantes 

e consistentes com a localização esperada para esta zona de acumulação no delta de 

vazante. Nesse caso estamos perante locais com elevação entre -5 a -6 m (ZH), 

aproximadamente. Julho de 2021 é claramente um caso excecional porque apresenta 

enorme acumulação de material que eleva a barra até aos cerca de -3,6 m (ZH), ou seja, 

uma diferença de 1,6 m para 2018 ou 2019 que são os anos que mais se aproximam. 

 

Figura 5.7 – Perfis topo-batimétrico S2 (ver Figura 4.5) no período 2014 – 2021, com 

indicação dos limites do EM complexo sotamar (DC) (profundidade referenciada ao ZH). 
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5.1.5 Delta de vazante 

Usando a ferramenta Minus, subtraíram-se os modelos digitais de elevação (MDE) de anos 

consecutivos (Figura 5.9a, b e c) e entre 2018 e 2021 (Figura 5.9d), para o polígono que 

delimita o delta de vazante, percebendo-se assim o comportamento deste delta de um ano 

para o outro e entre o ano inicial e final deste estudo. Os mapas de diferença obtidos para 

o período 2018 – 2021 permitem retirar alguma informação sobre a taxa de sedimentação. 

Em geral, a maior parte do delta apresenta pequenas variações na ordem dos ± 1 m. A 

área circundante ao molhe Norte, tanto na depressão adjacente à estrutura como no limite 

entre complexo barlamar e praia a barlamar, é aquela que apresenta maior variabilidade. 

Os resultados mostram que entre agosto de 2018 e agosto de 2019 houve acreção 

considerável junto ao molhe Norte (na ordem dos -5 m) e que se estende, com menor 

magnitude, para Norte em direção à praia da Figueira da Foz, e para Sul para lá da 

extremidade do molhe Norte, já dentro do polígono que define a barra externa. Entre agosto 

de 2019 e agosto de 2020, continua a haver acreção junto ao molhe Norte mas desta vez 

mais junto do limite Este do complexo barlamar, indicando que existiu neste período junção 

da barra submersa com a praia. Entre agosto de 2020 e julho de 2021 acontece o inverso, 

uma vez que a acreção identificável no período anterior passou a erosão da ordem dos 2 

m a 3 m, junto à extremidade do molhe Norte e no limite interior do UC. 

Para as restantes zonas que constituem o delta de vazante do rio Mondego, destaca-se o 

desenvolvimento de uma considerável banda de erosão junto ao limite Oeste, entre agosto 

de 2018 e agosto de 2019, com valor máximo de cerca de 2 a 2,5 m e que atravessa o 

complexo barlamar, barra externa e complexo sotamar. No complexo sotamar existe no 

período 2018 – 2021 uma área de orientação N – S junto ao seu limite interior (Este) que 

sofreu acreção na ordem dos -1 a -2 m entre agosto de 2018 e agosto de 2019, erosão na 

ordem dos 1 a 2 m entre agosto de 2019 e agosto de 2020 e novamente acreção entre 

agosto de 2020 e julho de 2021 na ordem dos -1 a -1,5 m. Neste período agosto 2020 – 

julho 2021 também é claramente identificável a grande zona de acumulação sedimentar 

(barra de bypass) referida anteriormente, com valores na ordem dos -1 a -2,5 m.  

O mapa (d) da Figura 5.9 apresenta a comparação entre os MDE de agosto de 2018 e julho 

de 2021, destacando-se a presença de uma banda de erosão parecida à anteriormente 

identificada entre agosto de 2018 e agosto de 2019, mas neste caso com extensão 

ligeiramente superior. Boa parte do delta de vazante do rio Mondego apresenta variações 

volumétricas na ordem dos ± 1 m, sendo identificáveis várias zonas de acreção nos 

complexos barlamar e sotamar. No complexo barlamar existem até pequenas zonas de 
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acumulação de sedimento com valores acima dos -5 m, na depressão junto ao molhe norte 

e na extremidade norte do delta. No complexo sotamar a acreção é da ordem dos -1 a -2,5 

m, vislumbrando-se claramente a acumulação na barra de bypass. 

 

Figura 5.9 – Mapas de diferença para o delta: 2018 – 2019 (a), 2019 – 2020 (b), 2020 – 

2021 (c) e 2018 – 2021 (d) (escala 1:12.500, espaçamento das linhas de contorno = 0,5 

m). Valores negativos correspondem a acreção (azuis) e os valores positivos a erosão 

(vermelhos), com as menores variações em branco (-1 m a 1 m).  
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5.2 Volumes 

Na Tabela 5.5 apresenta-se o conjunto dos volumes obtidos para cada EM e delta de 

vazante. A utilização de uma batimetria sem delta de vazante como superfície de referência 

para estes cálculos, implica que o volume do canal seja de erosão, enquanto nos restantes 

EM é de acreção. Quando se analisa o volume do delta de vazante verifica-se que este 

sofreu uma diminuição volumétrica gradual de cerca de 0,84 Mm³, entre 2018 e 2021. A 

diminuição de volume é alias algo recorrente nos vários EM, a partir de 2019, confirmando 

o pressuposto inicial de que os EM e o delta estão em equilíbrio. 

Tabela 5.5 – Volumes dos elementos morfológicos entre agosto de 2018 e julho de 2021 

(m³). Os valores negativos representam erosão e os positivos acreção, relativamente à 

superfície de referência. 

 

 

Canal (C) 

 

 

Barra 

externa 

(OS) 

Complexo 

barlamar 

(UC) 

Complexo 

sotamar 

(DC) 

Delta de vazante 

 

 
Agosto 2018 - 924.741 769.785 825.424 4.008.939 5.714.611 

Agosto 2019 - 933.306 802.381 646.746 4.058.266 5.511.163 

Agosto 2020 - 914.152 782.799 413.371 3.985.554 5.219.106 

Julho 2021 - 895.125 778.090 449.944 3.568.239 4.871.997 

 

Na Tabela 5.6 apresenta-se a normalização dos volumes de cada elemento morfológico e 

na Figura 5.10 a sua representação gráfica. Como era esperado, o canal e a barra externa 

têm maior estabilidade volumétrica que os restantes EM.  
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Observando a Figura 5.10, a variação de cada elemento morfológico parece ser 

semelhante exceto para o complexo barlamar, que como se percebe na Tabela 5.6 era 

aquele que apresentava maior variação máxima. Este EM tem claramente uma dinâmica 

diferente dos outros e a sua grande variação volumétrica sugere que existe transposição 

de sedimento até à praia a sotamar (Cova-Gala) e também alguma transferência 

sedimentar para a praia a barlamar (Figueira da Foz), que já vimos sofrer aumento de 

largura a partir de 2020. 

Tabela 5.6 – Normalização do volume de cada elemento morfológico (variação entre 0 e 1) 

 

Canal (C) 

Barra 

externa 

(OS) 

Complexo 

barlamar 

(UC) 

Complexo 

sotamar 

(DC) 

Delta de 

vazante 

Agosto 2018 0,99 0,96 1,00 0,99 1,00 

Agosto 2019 1,00 1,00 0,78 1,00 0,96 

Agosto 2020 0,98 0,98 0,50 0,98 0,91 

Julho 2021 0,96 0,97 0,55 0,88 0,85 

      

Variação máxima 0,04 0,04 0,50 0,12 0,15 

 

Numa análise simplista deste resultado, percebe-se que à diminuição do volume no 

complexo barlamar está associado um ligeiro aumento nos restantes EM. Quando o volume 

do UC aumenta em 2020 e 2021, identifica-se também diminuição nos restantes EM 

particularmente no complexo sotamar, ou seja, confirma-se que a transferência de 

sedimentos no delta tem no complexo barlamar (no seu comportamento) um fator decisivo. 
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Figura 5.10 – Normalização do volume de cada elemento morfológico para o período 2018 

– 2021 (variação entre 0 e 1). 
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5.3 Análise do balanço sedimentar 

Apresenta-se em seguida os resultados relativos à análise do balanço sedimentar do delta 

de vazante do rio Mondego, mostrando a Tabela 5.7 os valores utilizados nesses cálculos. 

Tabela 5.7 – Volumes usados no cálculo do balanço sedimentar. 

Volumes Totais (m³) 

Barra externa 

(OS) 

Complexo 

barlamar (UC) 

Complexo 

sotamar (DC) 

2018 769.785 825.424 4.008.939 

2019 802.381 646.746 4.058.266 

2020 782.799 413.371 3.985.554 

2021 778.090 449.944 3.568.239 

    

2018 – 2019 - 32.596 178.678 - 49.327 

2019 – 2020 19.582 233.375 72.712 

2020 – 2021 4.709 -36.573 417.315 

    

Deriva litoral = 1.100.000   

Retenção na praia da Figueira da 

Foz (UB) = 500.000   

    

Dragado na barra = 326.000 (agosto 2018 – agosto 2019) 

 307.615 (agosto 2019 – agosto 2020) 

 344.340 (agosto 2020 – julho 2021) 

   

Dragado na restinga = 104.028 

(estimados dentro do delta;  

agosto 2018 – agosto 2019) 
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Segundo informação disponibilizada pela APFF, foram dragados 120.000 m³ na restinga 

em junho de 2019 e analisando os dados desta operação, chegou-se a uma estimativa de 

que 104.028 m³ desse sedimento terá sido removido dentro do delta (61.334 m³ na barra 

externa e 42.694 m³ no complexo barlamar). Na Tabela 5.8 apresentam-se os resultados 

da análise do balanço sedimentar, estando os cálculos efetuados detalhados no Anexo I. 

Tabela 5.8 – Resultados da análise do balanço sedimentar (m³). V é o volume de entrada 

e saída de sedimento em cada reservatório. 

 

2019 2020 2021 

 

Volume que 

entra 

Volume 

que sai 

Volume 

que entra 

Volume 

que sai 

Volume 

que entra 

Volume 

que sai 

Praia a barlamar 

(UB) 1.100.000 600.000 1.100.000 600.000 1.100.000 600.000 

Complexo 

barlamar (UC) 600.000 735.984 600.000 833.375 600.000 563.427 

Barra externa 

(OS) 735.984 316.054 833.375 545.342 563.427 223.796 

Complexo 

sotamar (DC) 316.054 266.727 545.342 618.054 223.796 641.111 

Praia a sotamar 

(DB) 266.727  618.054  641.111  

 

Os resultados sugerem que em 2020 e 2021 o volume sedimentar que entra no delta de 

vazante, proveniente da praia a barlamar (UB, Figueira da Foz), é semelhante ao volume 

que chega à praia a sotamar (DB, Cova-Gala). Ou seja, nestes 2 anos admite-se uma 

situação de saturação do sistema, em que o volume de sedimento que nele entra percorre 

os vários elementos morfológicos e chega à zona localizada a sotamar dos molhes. 

Este comportamento não foi detetado em 2019, uma vez que apenas cerca de 44,5% 

(266.727 m³) do sedimento introduzido no delta de vazante chegou nesse ano a sotamar. 

O restante sedimento poderá ter sido dragado ou ficado retido nos elementos morfológicos 

uma vez que se identifica entre 2018 e 2019, ligeiro aumento de volume no canal, barra 

externa e complexo sotamar numa soma total de 90.488 m³ entre estes três EM.  
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6. Discussão 

6.1 Evolução morfológica do delta de vazante 

O canal de navegação apresenta volumes e valores de profundidade média bastante 

próximos entre 2018 e 2021. Os mapas batimétricos e os perfis topo-batimétricos 

confirmam que não existem grandes alterações morfológicas neste período, mostrando que 

este EM se encontra estável e constitui essencialmente um local de passagem de 

sedimentos, onde não existe acreção ou erosão relevantes. Este facto é confirmado pela 

informação de dragagens fornecida pela APFF, onde a zona do anteporto, que corresponde 

em grande parte à delimitação deste EM, não se encontra listada nas operações de 

dragagem desde dezembro de 2015. A propósito de uma campanha de prospeção 

geofísica no canal de navegação em 2017, é referido num relatório da APFF (2019) que 

neste local existe substrato rochoso muitas vezes abaixo da cota -13 m (ZH), mas a 

profundidades variáveis e que frequentemente aflora em algumas zonas do canal. Os 

depósitos sedimentares abrangem quase todo o canal e apresentam espessuras entre 1 e 

4,5 m, assentando diretamente sobre o maciço rochoso. 

Relativamente à barra externa, sabe-se que o balanço morfodinâmico que se estabelece 

nesta região tende a formar uma restinga aos -5 m (ZH) (APFF, 2019), confirmando os 

mapas batimétricos que este é um local de ligação entre os complexos barlamar e sotamar. 

Os valores de profundidade mínima obtidos variam entre os -5,82 m e os -6,80 m (ZH), 

indicando que na altura da aquisição dos dados COSMO esta barra não estará num ponto 

de desenvolvimento que torne obrigatória a execução de dragagens, para garantir a 

segurança da navegação marítima. De facto, segundo informação disponibilizada pela 

APFF, nos anos a que se reportam os dados batimétricos as dragagens na barra ocorreram 

em novembro de 2018, 2019 e 2020 (3 meses após aquisição dos dados), enquanto em 

2021 ocorreu em agosto (no mês seguinte à aquisição). O ano de 2019 é o que mostra 

maior irregularidade morfológica e a maior profundidade mínima (-6,80 m), sugerindo que 

existe menor disponibilidade de sedimento que nos outros anos analisados. Este 

comportamento estará certamente associado ao facto de ter sido nesse ano que tiveram 

lugar dragagens da barra mais próximas da aquisição do MDE, em junho de 2019, por 

oposição aos restantes em que se efetuaram em março de 2020 e 2021, e maio de 2018. 

O complexo barlamar (UC) apresenta em fevereiro de 2015 uma barra submersa com 

orientação N-S que em outubro desse ano deixa de ser visível, estando todo o UC com 

linhas batimétricas de inclinação regular. Este facto sugere que estamos num sistema de 
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dinâmica rápida, ao ponto de acontecerem alterações morfológicas à escala sazonal e 

mesmo à escala de evento (temporais). A dinâmica local foi comprovada por Silva et al. 

(2015), que refere que estudos efetuados durante períodos curtos e eventos de temporal, 

mostram que esta barra tem uma dinâmica de resposta rápida, com elevada variabilidade 

morfológica e volumétrica durante os temporais, apresentando alguma estabilidade 

durante períodos de agitação marítima baixa. A deriva litoral na praia da Figueira da Foz 

ocorre sempre de norte para sul, independentemente da agitação incidente ao largo (NO 

ou O), e alimenta o transporte sólido para sul através do molhe norte, com variabilidade 

sazonal e interanual em função do regime de agitação ao largo. As variações de 

profundidade máxima neste EM sugerem a existência de acreção sedimentar entre agosto 

de 2018 e agosto de 2020, podendo a migração da barra ser uma possível explicação para 

a diminuição de -2,5 m na zona do fundão, levando ao enchimento parcial deste local com 

sedimento proveniente da deriva litoral ou eventualmente da praia a barlamar. Associada 

a esta variação existe também o aumento da largura da praia da Figueira da Foz que 

poderá ser justificado por uma deriva litoral mais eficaz que o normal, a partir das praias a 

Norte desse local, mas também devido ao processo de junção da barra submersa com a 

praia emersa. A diminuição acentuada do volume do UC nos primeiros 3 anos analisados, 

sugere igualmente a existência de agitação marítima mais forte que o normal proveniente 

de NO.  

O complexo sotamar (DC) apresenta como elemento distintivo a barra de bypass que se 

forma no seguimento da barra externa, com orientação NO-SE. Esta zona de acumulação 

sedimentar apresenta forma e localização semelhante durante todo o período analisado 

exceto em julho de 2021, onde a barra de bypass apresenta forma longilínea e uma 

elevação nitidamente superior à dos restantes anos. Uma possível explicação para este 

facto será a saturação do molhe norte, levando a que todo (ou quase todo) o sedimento 

que ali chega seja transferido para sul, para lá da extremidade dessa estrutura.  

6.2 Agitação marítima 

Para ajudar as interpretações da evolução volumétrica dos elementos morfológicos, 

realizou-se um breve estudo de alguns parâmetros de agitação marítima, para o período 

analisado, a partir dos dados da bóia oceânica RAIA, localizada a 75 km da costa norte 

portuguesa. 

Observando a Figura 6.1 percebe-se que o valor mais elevado de altura significativa de 

onda (Hs) ocorre no inverno de 2018/2019 (11,82 m a 1/02/2019, 12h00m), mas que existe 
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um maior número de ocorrências superiores a 8 m no inverno seguinte, sugerindo que o 

inverno de 2019/2020 foi mais tempestuoso que o anterior. Este facto é comprovado na 

Tabela 6.1, onde se observa que existe uma diferença de 0,99 m na altura significativa de 

onda entre os dois invernos analisados, sendo também entre agosto de 2019 e agosto de 

2020 que ocorre a maior variação volumétrica no complexo barlamar e junção da barra 

submersa com a praia a barlamar, sugerindo que a ondulação neste período temporal terá 

desempenhado um papel importante na dinâmica sedimentar (Figura 5.5 e Tabela 5.3). As 

médias anuais também sugerem este facto, embora não possam ser totalmente confiáveis 

uma vez que os dados disponíveis terminam em março de 2020. 

 

Figura 6.1 – Série completa dos dados de altura significativa da onda (agosto 2018 – março 

2020). 
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Tabela 6.1 – Médias anuais e durante o inverno da altura significativa de onda, direção 

média de onda e período de pico, para o período temporal analisado (janeiro de 2020 teve 

apenas 2 dias de dados disponíveis). 

 

Hs (m) Dir. onda (°) Período de pico (s) 

Média anual  

agosto 2018 – agosto 2019 = 2,21 306,7 

 

10,7 

Média anual  

agosto 2019 – março 2020 = 2,94 306,5 

 

11,7 

    

Média inverno 2018 – 2019 = 2,67 292,7 12,6 

Média inverno 2019 – 2020 = 3,66 301,0 13,3 

 

Silva et al. (2015) apresenta uma análise da dinâmica sedimentar na embocadura do porto 

da Figueira da Foz e refere que existe possibilidade de interrupção da transposição 

sedimentar no Cabo Mondego, uma vez que ondulações mais rodadas para Oeste 

diminuem a efetividade e podem até interromper o transporte longitudinal para sul deste 

promontório, induzindo défice sedimentar na praia de Buarcos. Analisando a Figura 6.2 

percebe-se que durante a maior parte do período analisado não terá existido esta 

possibilidade, uma vez que a maioria dos registos da bóia ondógrafo se situam acima dos 

315º, correspondendo as ocorrências de agitação Oeste (com rumos inferiores a N283º) a 

cerca de 21% dos dados registados no período analisado. Ou seja, a probabilidade de 

ocorrer interrupção da deriva litoral será baixa e o fornecimento regular de sedimento à 

área de estudo estará assegurado. A diferença na direção média de onda entre os dois 

invernos analisados também é baixa, sendo apenas de 8,3º (Tabela 6.1), estando estes 

valores próximos da direção média calculada em Oliveira e Oliveira (2016), o que sugere 

que este parâmetro não será responsável por grandes alterações morfológicas no delta de 

vazante do rio Mondego. 
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Figura 6.2 – Série completa dos dados de direção média de onda (agosto 2018 – março 

2020).  

Na Figura 6.3 apresenta-se a série completa de dados do período de pico. As variações 

batimétricas acentuadas na embocadura e o assoreamento da barra parecem ocorrer 

quando a ondulação provém dos quadrantes de NO ou O e em que os períodos de pico 

são superiores a 15 s (Silva et al., 2015). No período analisado registaram-se 774 

ocorrências diferentes com Tp > 15 s, entre agosto de 2018 e março de 2020, 

correspondendo a cerca de 7% do total dos registos, ou seja, este parâmetro não será 

responsável por grandes alterações morfológicas no delta de vazante do rio Mondego, 

apesar de terem existido algumas ocorrências de período de pico elevado (21 registos de 

Tp > 20 s). A comparação de médias anuais e dos dois invernos (Tabela 6.1) mostra valores 

próximos entre cada ano e cada inverno analisado. A limitada disponibilidade de dados não 

permite concluir se o período de pico é responsável por algumas das alterações 

morfológicas observadas no delta de vazante. 

De modo geral, as ondas são o principal responsável pela remobilização de sedimentos e 

a evolução morfológica do delta de vazante do rio Mondego está diretamente relacionada 

com os valores de Hs registados entre agosto de 2018 e março de 2020. Esta relação é 

particularmente evidente nas alterações observadas no complexo barlamar, que é o 

elemento morfológico mais modificado neste período. Para o canal, barra externa e 

complexo sotamar, não existem alterações morfológicas e volumétricas significativas entre 

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

D
ir

. m
éd

ia
 (

°)

Data

Direção média de onda

VMDR



 

63 

 

agosto de 2018 e agosto de 2020, sugerindo que nenhum destes parâmetros tenha estado 

nas condições ideais para induzir neles variações importantes.   

 

Figura 6.3 – Série completa dos dados relativos ao período de pico (agosto 2018 – março 

2020).  

A Figura 6.4 permite confirmar que as médias de Hs são mais elevadas durante o inverno 

e particularmente no inverno de 2019/2020 (𝐻𝑠
̅̅ ̅ (max) = 3,22 m, fevereiro de 2019; 𝐻𝑠

̅̅ ̅ (max) 

= 3,87 m, dezembro de 2019). De um modo geral, os meses de primavera e inverno em 

2018/2019 aparentam elevação ligeiramente inferior que os correspondentes em 

2019/2020, concordando com as observações anteriores da série completa dos dados de 

Hs (Figura 6.1). Este parâmetro será o principal responsável e o mais influente nas 

variações morfológicas observadas anteriormente (secção 6.1 deste capitulo), 

nomeadamente no comportamento do complexo barlamar que apresenta acreção e 

migração da barra submersa entre agosto de 2018 e agosto de 2020. 
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Figura 6.4 – Médias mensais da altura significativa de onda entre agosto 2018 e março 

2020 (janeiro de 2020 teve apenas 2 dias de dados disponíveis). 

Na Figura 6.5 percebe-se que a maior parte da ondulação se encontra numa direção média 

entre os 270º e 320º (proveniente do quadrante NO) como era esperado; durante os meses 

de inverno a ondulação encontra-se mais rodada para O. A falta de variações significativas 

neste parâmetro, sugere que não será responsável por grandes alterações morfológicas 

no delta de vazante, embora esta afirmação não possa ser totalmente confiável porque 

estamos a lidar com uma quantidade limitada de dados. 

 

Figura 6.5 – Médias mensais da direção média de onda no período entre agosto 2018 e 

março 2020 (janeiro de 2020 teve apenas 2 dias de dados disponíveis). 
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Relativamente às médias mensais do período de pico (Figura 6.6), a série de dados apenas 

torna clara a diferença entre os meses de verão e inverno, onde se encontram valores na 

ordem dos 8 a 10 s e entre 11,5 e 13 s respetivamente. Os valores mais elevados 

encontram-se nos meses de inverno, como era esperado, com valor médio de 10,66 s, no 

inverno de 2018/2019, cerca de 1,08 s abaixo dos 11,74 s de média no inverno 2019/2020. 

Esta pequena diferença e a reduzida quantidade de dados analisados, não permite retirar 

conclusões sobre a influência deste parâmetro nas alterações morfológicas do delta de 

vazante. 

 

Figura 6.6 – Médias mensais do período de pico no período entre agosto 2018 e março 

2020 (janeiro de 2020 teve apenas 2 dias de dados disponíveis). 
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praia a sotamar (Cova-Gala) são ligeiramente superiores aos que entram no delta na praia 

a barlamar (praia da Figueira da Foz). Estes resultados estão de acordo com a informação 

constante em G.T.L. (2014), onde na secção referente à subcélula sedimentar em que se 

insere a área de estudo (1c), os autores estimam que a transposição sedimentar seja 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

ag
o

/1
8

se
t/

1
8

o
u

t/
1

8

n
o

v/
1

8

d
e

z/
1

8

ja
n

/1
9

fe
v/

1
9

m
ar

/1
9

ab
r/

1
9

m
ai

/1
9

ju
n

/1
9

ju
l/

1
9

ag
o

/1
9

se
t/

1
9

o
u

t/
1

9

n
o

v/
1

9

d
e

z/
1

9

ja
n

/2
0

fe
v/

2
0

m
ar

/2
0

T 
p

ic
o

 (
s)

Data

Período de pico (médias mensais)

T pico (s)



 

66 

 

ligeiramente superior a metade da deriva potencial (600.000 m³/ano), mas que este valor 

tenha tendência a aumentar na sequência da saturação do molhe norte. 

Os resultados comprovam este facto, uma vez que o volume de sedimentos que transpõe  

o delta e chega à praia a sotamar foi de 618.054 m³, em 2020, e 641.111 m³ em 2021, por 

oposição aos 600.000 m³ que se estimam sair da praia a barlamar após a interrupção da 

deriva litoral. Conclui-se assim, que a partir de 2020 a maior parte do sedimento que entra 

no delta sofre transposição, o que significa que o delta de vazante do rio Mondego está em 

equilíbrio e atingiu o máximo volume de acordo com as condições médias de ondulação. 

No entanto, o comportamento do complexo barlamar (UC) no período 2018 – 2021, com 

diminuição volumétrica acentuada entre agosto de 2018 e agosto de 2020 e aumento da 

praia a barlamar, mostra que a deriva litoral será variável anualmente e não de valor 

constante como foi assumido neste trabalho (1,1 Mm³ com retenção de 0,6 Mm³ na praia 

barlamar). A junção da barra submersa com a praia da Figueira da Foz em agosto de 2020 

significa, também, que parte do sedimento existente é transportado para a praia a barlamar 

em vez de seguir todo para a barra externa, podendo este facto influenciar os resultados 

da análise do balanço sedimentar onde se assume que todo o sedimento que entra neste 

EM viaja para o seguinte. Caso assim seja, os valores finais de sedimento que chega à 

praia a sotamar (Cova-Gala) serão inferiores aos obtidos neste trabalho. 
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7. Conclusão 

A evolução morfológica do delta de vazante do rio Mondego foi avaliada com recurso a 

modelos digitais de elevação e perfis topo-batimétricos. Este delta encontra-se num setor 

costeiro exposto a elevada agitação marítima e foi dividido em quatro elementos 

morfológicos: canal de navegação, barra externa, complexo barlamar e complexo sotamar. 

O trabalho realizado mostra que existem dois tipos de morfologias neste delta: barra 

externa de formato lobular resultante da interação entre fluxos de enchente e vazante com 

a ondulação, e barras submersas retilíneas condicionadas pela ação das ondas, nos 

complexos barlamar e sotamar. A barra externa, que tende a formar uma restinga aos -5 

m (ZH), influencia negativamente a segurança e navegabilidade do canal, exigindo uma 

monitorização muito regular dessa zona e dragagens frequentes. O complexo barlamar 

apresenta elevada variabilidade morfológica e comportamentos acrecionários e erosivos, 

incluindo a migração da barra submersa e aumento da praia barlamar, sugerindo assim 

trocas sedimentares barra-praia. A dinâmica do sistema parece estar mais relacionada com 

a resposta a eventos (temporais) do que com uma tendência de evolução interanual, como 

aquela que pode ser observada com base nos dados do presente estudo, sendo esta uma 

possível explicação para esta migração durante o período 2018 – 2020. 

Relativamente à variação volumétrica, o delta apresenta diminuição gradual de 0,84 Mm³ 

de volume entre agosto de 2018 e julho de 2021, (5,71 Mm³ em 2018 para os 4,87 Mm³ 

em 2021), indicando que este delta de vazante se encontra em equilíbrio dinâmico e já não 

cresce, o que era um dos pressupostos principais da nossa aplicação do modelo IRM. 

Tanto o canal como a barra externa apresentaram baixa variação volumétrica, com 

diferenças de aproximadamente 30.000 m³ entre os maiores e menores volumes 

encontrados, o que no caso do canal prova que este funciona apenas como zona de 

passagem de sedimento. Já no caso da barra externa, esta baixa variação volumétrica 

indica que existe estabilidade neste EM, de acordo com as condições médias de ondulação 

e que a estratégia atual de dragagem estará a funcionar corretamente. 

No complexo barlamar ocorre diminuição de cerca de 412.000 m³ entre agosto de 2018 e 

agosto de 2020, correspondendo a perda aproximada de 50% do seu volume neste período 

de três anos, sugerindo a existência de agitação marítima superior à do ano anterior. A 

análise de dados de agitação marítima mostra que o inverno 2019/2020 apresenta média 

sazonal de Hs = 3.66 m, 0,99 m mais alta que no inverno anterior. No complexo sotamar a 

variação volumétrica é de cerca de 490.000 m³ entre maior e menor volume encontrado, 
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destacando-se perda de aprox. 10,5% entre agosto de 2020 e julho de 2021 neste 

elemento morfológico. A explicação para este decréscimo estará provavelmente 

relacionada com a agitação marítima nesse período, mas a ausência de dados não permitiu 

verificar este facto. 

Relativamente à análise do balanço sedimentar, terão chegado à praia a sotamar da área 

de estudo (Cova-Gala) aproximadamente 267.000 m³ em 2019, 618.000 m³ em 2020 e 

641.100 m³ em 2021, por oposição aos 600.000 m³ que se estimam sair da praia a barlamar 

(Figueira da Foz) após a retenção da deriva litoral. Assim sendo, conclui-se que a partir de 

2020 o delta de vazante do rio Mondego terá atingido o seu equilíbrio de acordo com as 

condições médias de ondulação, apesar da existência de elevada variabilidade morfológica 

neste delta. 

De modo geral, o trabalho realizado neste estudo conseguiu avaliar a evolução morfológica 

e volumétrica dos vários elementos morfológicos que compõem este delta de vazante. No 

entanto, foram assumidos e desprezados alguns parâmetros que influenciam a dinâmica 

deste sistema, sendo futuramente necessário relacionar profundamente esta evolução com 

as condições hidrodinâmicas que afetam este setor costeiro. Deverá também ser 

indispensável estudar as variações anuais da deriva litoral e ter em conta a contribuição 

sedimentar da descarga fluvial, ao invés de assumir estas variáveis como constantes ou 

desprezar o seu contributo. A estratégia atual de dragagens pode eventualmente ser 

melhorada caso se aumente a frequência de aquisição de dados neste local (modelos 

digitais de elevação e agitação marítima) para assim melhorar a caracterização da 

variabilidade morfológica do delta de vazante do rio Mondego.   
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Anexo I 

Mapas batimétricos dos elementos morfológicos. 

 

Figura A.1 – Mapa batimétrico do EM canal (C) com localização dos perfis topo-

batimétricos C e S1 (2018, escala 1:8.000). 
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Figura A.2 – Mapa batimétrico do EM canal (C) com localização dos perfis topo-

batimétricos C e S1 (2019, escala 1:8.000). 
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Figura A.3 – Mapa batimétrico do EM canal (C) com localização dos perfis topo-

batimétricos C e S1 (2020, escala 1:8.000). 



 

75 

 

 

Figura A.4 – Mapa batimétrico do EM canal (C) com localização dos perfis topo-

batimétricos C e S1 (2021, escala 1:8.000). 
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Figura A.5 – Mapa batimétrico do EM barra externa (OS) com localização do perfil topo-

batimétrico S1 (2018, escala 1:8.000). 
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Figura A.6 – Mapa batimétrico do EM barra externa (OS) com localização do perfil topo-

batimétrico S1 (2019, escala 1:8.000). 
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Figura A.7 – Mapa batimétrico do EM barra externa (OS) com localização do perfil topo-

batimétrico S1 (2020, escala 1:8.000). 
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Figura A.8 – Mapa batimétrico do EM barra externa (OS) com localização do perfil topo-

batimétrico S1 (2021, escala 1:8.000). 
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Figura A.9 – Mapa batimétrico do EM complexo barlamar (UC) com localização do perfil 

topo-batimétrico N1 (fevereiro 2015, escala 1:8.000). 



 

81 

 

 

Figura A.10 – Mapa batimétrico do EM complexo barlamar (UC) com localização do perfil 

topo-batimétrico N1 (outubro 2015, escala 1:8.000). 
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Figura A.11 – Mapa batimétrico do EM complexo barlamar (UC) com localização do perfil 

topo-batimétrico N1 (2016, escala 1:8.000). 
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Figura A.12 – Mapa batimétrico do EM complexo barlamar (UC) com localização do perfil 

topo-batimétrico N1 (2018, escala 1:8.000). 
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Figura A.13 – Mapa batimétrico do EM complexo barlamar (UC) com localização do perfil 

topo-batimétrico N1 (2019, escala 1:8.000). 
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Figura A.14 – Mapa batimétrico do EM complexo barlamar (UC) com localização do perfil 

topo-batimétrico N1 (2020, escala 1:8.000). 
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Figura A.15 – Mapa batimétrico do EM complexo barlamar (UC) com localização do perfil 

topo-batimétrico N1 (2021, escala 1:8.000). 
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Figura A.16 – Mapa batimétrico do EM complexo sotamar (DC) com localização do perfil 

topo-batimétrico S2 (2014, escala 1:10.000). 
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Figura A.17 – Mapa batimétrico do EM complexo sotamar (DC) com localização do perfil 

topo-batimétrico S2 (outubro 2015, escala 1:10.000). 
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Figura A.18 – Mapa batimétrico do EM complexo sotamar (DC) com localização do perfil 

topo-batimétrico S2 (2017, escala 1:10.000). 



 

90 

 

 

Figura A.19 – Mapa batimétrico do EM complexo sotamar (DC) com localização do perfil 

topo-batimétrico S2 (2018, escala 1:10.000). 
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Figura A.20 – Mapa batimétrico do EM complexo sotamar (DC) com localização do perfil 

topo-batimétrico S2 (2019, escala 1:10.000). 
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Figura A.21 – Mapa batimétrico do EM complexo sotamar (DC) com localização do perfil 

topo-batimétrico S2 (2020, escala 1:10.000). 
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Figura A.22 – Mapa batimétrico do EM complexo sotamar (DC) com localização do perfil 

topo-batimétrico S2 (2021, escala 1:10.000). 
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Cálculos do balanço sedimentar 

Para obter os valores que se encontram na Tabela 5.8 efetuei os seguintes cálculos (para 

2019): 

UC: V (entrada) = deriva litoral – retenção na praia = 1.100.000 – 500.000 = 600.000 m³ 

       V (saída) = V (entrada do UC) + V =  

                       = V (entrada do UC) + V (acreção/erosão no UC) – V (dragado na restinga 

18/19) = 

                       = 600.000 + 178.678 – 42.694 = 735.984 m³ 

 

OS: V (entrada) = V (saída do UC) = 735.984 m³ 

       V (saída) = V (entrada do OS) + V = 

            = V (entrada OS) + V (comparação OS 18/19) – V (dragado barra 18/19) – V 

(dragado na restinga 18/19) =  

            = 735.984 – 32.596 – 326.000 – 61.334 = 316.054 m³ 

 

DC: V (entrada) = V (saída do OS) = 358.882 m³ 

       V (saída) = V (entrada DC) + V = V (entrada DC) + V (comparação DC 18/19) = 

                    = 316.054 – 49.327 = 266.727 m³  

• Para obter os valores de 2020 efetuei os seguintes cálculos: 

UC: V (entrada) = deriva litoral – retenção na praia = 1.100.000 – 500.000 = 600.000 m³ 

       V (saída) = V (entrada do UC) + V  

                   = 600.000 + V (acreção/erosão no UC) = 

                   = 600.000 + 233.375 = 833.375 m³ 

 

OS: V (entrada) = V (saída do UC) = 833.375 m³ 

       V (saída) = V (entrada do OS) + V  

                   = V (entrada OS) + V (comparação OS 19/20) – V (dragado barra 19/20) =  

                   = 833.375 +19.582 – 307.615 = 545.342 m³ 

 

DC: V (entrada) = V (saída do OS) = 545.342 m³ 

       V (saída) = V (entrada DC) + V = V (entrada DC) + V (comparação DC 19/20) = 

                    = 545.342 + 72.712 = 618.054 m³  
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• Para obter os valores de 2021 efetuei os seguintes cálculos: 

UC: V (entrada) = deriva litoral – retenção na praia = 1.100.000 – 500.000 = 600.000 m³ 

       V (saída) = V (entrada do UC) + V = 600.000 + V (acreção/erosão no UC) = 

                       = 600.000 – 36.573 = 563.427 m³ 

 

OS: V (entrada) = V (saída do UC) = 563.427 m³ 

       V (saída) = V (entrada do OS) + V  

                       = V (entrada OS) + V (comparação OS 20/21) – V (dragado barra 20/21) =  

                       = 563.427 + 4.709 – 344.340 = 223.796 m³ 

 

DC: V (entrada) = V (saída do OS) = 223.796 m³ 

       V (saída) = V (entrada DC) + V = V (entrada DC) + V (comparação DC 20/21) = 

                    = 233.796 + 417.315 = 641.111 m³ 

 

 

 

 


