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A previsão da inundação marginal da Ria 
de Aveiro foi efetuada através da aplicação 
do modelo hidrodinâmico ELCIRC (Zhang 
et al., 2004). A presente implementação do 
modelo (Lopes et al.,2013a) incorpora um 
modelo digital de terreno com dados de bati-
metria de 1987 (canais secundários), 2011 
(canais principais) e 2012 (embocadura) e de 
topografia obtidos em 2006 (toda a região 
envolvente) e 2011 (margens dos canais 
principais) (Fig. 12). Foram ainda incorpora-
das na batimetria numérica a totalidade das 
estruturas de proteção existente na Ria de 
Aveiro, incluindo o troço do dique do Baixo 
Vouga já construído. 

distribuídas pelos principais canais da laguna 
(Barra, Areão, Cacia, Carregal, Cires, Costa 
Nova, Cais da Pedra, Laranjo, Lota, Manchão, 
Pardilhó, Ponte do Cais II, Puxadouro, Rio 
Novo, São Jacinto, Torreira, Vagueira e Vista 
Alegre). A validação para eventos de maré 
meteorológica foi efetuada para períodos 
independentes onde foram previamente 
identificados eventos deste fenómeno na 
Ria de Aveiro, comparando as previsões 
numéricas com dados de elevação medidos 
em 2002 em 5 estações (Barra, Costa Nova, 
Vagueira e Areão), 2012 em 6 estações 
(Barra, Chegado, Rio Novo, Vagueira, Varela 
e Vista Alegre) e 2013 em 7 estações (Barra, 

Previsão de inundação 
marginal lagunar

Os modelos numéricos constituem ferramentas 

essenciais para o estudo e previsão das condições 

físicas de sistemas estuarinos como a Ria de Avei-

ro, resolvendo equações matemáticas que descre-

vem e preveem as suas características. Mais con-

cretamente, os modelos hidrodinâmicos resolvem 

as equações do movimento, que permitem des-

crever e prever a evolução da circulação de água 

num determinado sistema, e consequentemente a 

determinação de níveis máximos, da extensão de 

cheia e da área alagada sob diferentes condições. 

Após a implementação e calibração para uma 

determinada região, através da sua aplicação é 

possível fazer o diagnóstico de cenários presentes 

e o prognóstico das consequências decorrentes de 

cenários futuros de alterações climáticas.

Dependência dos agentes forçadores de cheias

Para assegurar que o modelo reproduz 
adequadamente a hidrodinâmica da Ria 
de Aveiro foi efetuada a sua calibração e 
validação sob a ação de diferentes agentes 
forçadores de cheias. Este processo consis-
tiu na definição e ajuste do atrito de fundo 
ao longo dos canais e margens da laguna, 
assim como de alguns parâmetros livres do 
modelo, no sentido de garantir que o modelo 
reproduz a realidade com a máxima precisão 
possível. No caso deste estudo o modelo 
foi calibrado para a propagação da maré 
astronómica comparando as previsões nu-
méricas com dados de elevação da superfície 
livre medidos em 2002/03 em 18 estações 
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Costa Nova, Chegado, Rio Novo, Vagueira, 
Varela e Vista Alegre). A propagação da 
maré astronómica foi ainda validada através 
de recurso ao último conjunto de dados 
indicado. O ajuste entre as previsões e as 
observações foi quantificado para todas 
as situações indicadas, e os resultados da 
calibração e da validação demonstram que o 
modelo reproduz rigorosamente a propaga-
ção da maré astronómica e meteorológica na 
Ria de Aveiro (Fig. 13).

Para a determinação da inundação marginal 
da Ria de Aveiro foram efetuadas várias 
simulações numéricas para situações pre-
sentes e futuras, sob diferentes condições 
dos agentes forçadores de cheias descritos 
anteriormente. Foram definidos doze cená-
rios correspondentes a combinações de con-
dições de caudal fluvial, nível médio do mar, 
maré astronómica e maré meteorológica 
(Tabela 6), de acordo com as características 
dos agentes forçadores de cheias descritas 
no Capítulo 3. As previsões numéricas foram 
utilizadas para calcular a extensão de cheia e 
a área alagada na Ria de Aveiro, assim como 

os níveis máximos de inundação marginal, 
para cada um dos cenários.

A análise da extensão de cheia revela que 
diferentes condições nos agentes forçadores 
resultam na inundação de distintas regiões 
marginais da Ria de Aveiro (Fig. 14). Deve ser 
salientado que caudais fluviais elevados ori-
ginam uma maior área inundada no Bloco do 
Baixo Vouga Lagunar, bem como nas regiões 
de cota inferior localizadas nas cabeceiras 
dos canais, onde se localiza a foz dos rios. De 
uma forma geral, conclui-se também que as 
regiões que apresentam topografia reduzida 
estão mais expostas a inundações, sendo 
por esta razão que as regiões adjacentes aos 
Canais de Mira e Ílhavo são inundadas com 
menor frequência do que as regiões adjacen-
tes aos Canais de S. Jacinto e Espinheiro.

A área total alagada da laguna foi calculada 
para todos os cenários definidos, assim 
como a área marginal alagada (considerou-
-se a extensão de cheia em condições de 
maré média como referência) (Tabela 7), 
verificando-se que as maiores áreas de 

inundação foram obtidas para o cenário 3, 
que combina as condições mais adversas de 
maré astronómica, maré meteorológica, su-
bida do nível médio do mar e caudal fluvial. 
As menores áreas inundadas correspondem 
a condições de maré média (cenário 11), com 
um valor de menos de metade do obtido 
para o cenário mais adverso.

Os níveis máximos de inundação marginal 
são geralmente inferiores a 60 cm quando 
se considera apenas o forçamento da maré 
astronómica e o nível médio do mar atual 
(cenários 10, 11 e 12 – Fig. 15). Neste caso 
é evidente a inundação das margens da 
cabeceira do Canal de S. Jacinto e dos canais 
da zona central da laguna, assim como de 
uma pequena zona localizada no início do 
Canal de S. Jacinto. Quando se considera a 
totalidade do forçamento do nível do mar 
atual (maré astronómica média e maré 
meteorológica com período de retorno de 10 
anos) conjuntamente com a descarga fluvial 
para um período de retorno de 10 anos 
(cenário 7), observam-se os níveis máximos 
de inundação marginal próximo da foz dos 

Fig. 12 - Modelo digital de terreno da 
Ria de Aveiro e área adjacente. 

Fig 13.

a) Maré meteorológica prevista e observada em 
Janeiro de 2013, na Costa Nova. 

b) Maré astronómica prevista e observada em 
Janeiro de 2013, na Costa Nova.
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afluentes (Fig. 16), com valores normalmen-
te inferiores a 60 cm. A zona marginal do Rio 
Vouga, onde se observam os níveis máximos 
de inundação constitui uma exceção, com 
valores superiores a 1.5 m.

A inundação marginal da Ria de Aveiro para 
os cenários futuros (alterações climáticas) 
comparativamente à observada atualmente 
depende das tendências previstas para os 
agentes forçadores de cheias, nomeada-
mente da subida do nível médio do mar e da 
diminuição dos caudais fluviais. Da análise 
efetuada concluiu-se que a extensão de 
cheia tende a aumentar com a subida do 
nível médio do mar nas regiões localizadas 
na região central da laguna e na cabeceira 
do Canal de S. Jacinto. Verificou-se ainda 

que a extensão de cheia tende a diminuir 
nas zonas onde desaguam os afluentes 
fluviais devido à diminuição do seu caudal, 
com especial incidência no Bloco do Baixo 
Vouga Lagunar, onde se conjugam a previsão 
da diminuição do caudal do Rio Vouga e a 
topografia reduzida das áreas adjacentes. 
Analisando-se conjuntamente estes efeitos 
concluiu-se que a área total inundada da 
laguna aumenta em cenários de alterações 
climáticas, evidenciando que o incremento 
de área alagada motivado pela subida do 
nível médio do mar é superior à diminuição 
de área alagada motivada pelo decréscimo 
do caudal fluvial. Relativamente aos níveis 
máximos de inundação, verificou-se que 
tendem a aumentar para os cenários futuros 
na área central da laguna e na cabeceira do 

Canal de S. Jacinto devido à subida do nível 
médio do mar. Nas cabeceiras dos Canais de 
Mira e Ílhavo e no Bloco do Baixo Vouga La-
gunar verifica-se uma diminuição dos níveis 
máximos de inundação devido ao decrésci-
mo das afluências fluviais. 

Tabela 6.

Definição dos cenários 
simulados com o modelo 
ELCIRC.

CENÁRIO
MARÉ ASTRONÓMICA

CAUDAL FLUVIAL MARÉ 
METEOROLÓGICA

NÍVEL MÉDIO DO MAR
PRESENTE FUTURO

Média Viva Equinocial 2 10 100 2 10 100 2 10 100 Atual +0.4.2m +0.64m

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

CENÁRIO ÁREA TOTAL INUNDADA (km2) ÁREA MARGINAL INUNDADA (km2)

1 200.8 129.4

2 203.4 130.0

3 209.9 136.5

4 128.7 55.3

5 130.7 57.3

6 143.6 70.2

7 165.5 92.1

8 174.8 101.4

9 185.8 112.4

10 96.4 23.0

11 73.4 0.0

12 90.2 16.8

Tabela 7.

Área inundada e respetiva inundação 
marginal para os cenários definidos na 
Tabela 6.

Previsão de inundação marginal lagunar
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Fig 15. - Níveis máximos de inundação em condições de maré equinocial 
(cenário 10).

Fig 16 - Níveis máximos de inundação para o cenário 7.

Fig 14.

Extensão de cheia para os cenários 1, 4, 7 e 10.
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Foi efetuado um estudo de sensibilidade da 
inundação marginal da laguna em resposta 
à variação da sua morfologia (Lopes et al., 
2013b), tendo em consideração as alte-
rações batimétricas decorrentes de 1987 
até ao presente. Neste âmbito elaborou-
-se uma segunda configuração numérica 
utilizando os dados batimétricos de 1987 
para a totalidade da Ria de Aveiro. Na Figura 
17 representa-se a diferença entre as duas 
configurações, verificando-se que existiu 
um aprofundamento geral dos canais de 
navegação de 1987 até ao presente, devido 
a diversas operações de dragagem efetua-

Dependência da morfologia

das, assim como à tendência natural da Ria 
de Aveiro para a exportação de sedimentos 
para o oceano adjacente. 

Para analisar o efeito das variações morfoló-
gicas durante o período referido efetuaram-
-se duas simulações, uma com a batimetria 
de 1987, e outra com a batimetria atual, 
ambas considerando apenas condições de 
maré viva. A extensão de cheia foi determi-
nada utilizando os resultados obtidos para 
as duas simulações. Os resultados mostram 
que o aprofundamento generalizado da la-
guna durante o período em análise conduziu 

a um aumento de cerca de 16% da área total 
alagada em condições de maré viva (Fig. 17). 
As maiores alterações foram identificadas 
nas regiões marginais da cabeceira do Canal 
de S. Jacinto e da região central da laguna.

Fig 17. 

Esquerda - Diferença entre a batimetria 
de 1987 e 2012. 

Direita - Mapa de extensão de cheia em condições 
de maré viva para as batimetrias de 1987 e 2012.
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Lista de acrónimos
ANPC - Autoridade Nacional de Proteção Civil

ARH - Administração da Região Hidrográfica

BBVL – Bloco do Baixo Vouga Lagunar

BGRI – Base Cartográfica de Referência de Informação

CCSM3 – Community Climate System Model v3.0

CE – Comissão Europeia

CEE - Comunidade Económica Europeia

CEHIDRO - Centro de Estudos de Hidrossistemas

DNPE - Direção Nacional de Planeamento de Emergência

ECHAM5 – 5ª geração do modelo de circulação geral desenvolvido no Max 

Planck Institute for Meteorology

EEA - European Environment Agency

ENAAC - Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas

ERA40 - re-análises de condições atmosféricas globais e superficiais para um 

período de 45 anos 

GEV - Generalized Extreme Value

GISS-ER – Goddard Institute for Space Studies Model E-R

IHERA – Instituto de Hidráulica, Engenharia Rural e Ambiente

IHRH - Instituto de Hidráulica e Recursos Hídricos

INE – Instituto Nacional de Estatística

IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change

LTC – Long Term Configuration

MAMAOT - Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do 

Território

N/WNCEP – National Centers for Environmental Predictions

RCM – Resolução do Conselho de Ministros

SIC – Sítios de Importância Comunitária

SMPC -  Serviço Municipal de Proteção Civil

SRES – Special Report on Emissions Scenarios

SWAT – Soil and Water Assessment Tool

UNISDR - United Nations International Strategy for Disaster Reduction

WW3 – WaveWatchIII

ZPE – Zona de Proteção Especial
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Esta publicação apresenta os resultados da abordagem, integradora 

e multidisciplinar, adotada no sentido de prever e minimizar os 

efeitos negativos das cheias e evolução da linha de costa nos 

sistemas biofísicos e socioeconómicos da região lagunar e costeira 

da Ria de Aveiro. Deste modo, definiram-se estratégias e ações 

concretas de intervenção, tendo em consideração as necessidades 

e prioridades, a longo prazo, desta região e suportadas na avaliação 

dos efeitos das alterações climáticas.
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