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DINÂMICA DA MARÉ NA RIA DE AVEIRO

mento ou desvalorização dos impactos que os processos
hidrodinâmicos têm nas diversas atividades existentes no
ecossistema, incluindo os processos biofísicos, e de uso e
ocupação do território marinho. Simultaneamente verifica-se
ainda que são frequentemente negligenciados os verdadeiros
motivos e causas que estão na origem das modificações na
dinâmica da maré na Ria de Aveiro, reportadas por todos os
utilizadores deste ecossistema. Na Figura 1 representa-se a
amplitude e a fase do constituinte de maré semidiurno lunar
principal (M2) (utilizado neste estudo como representativo
das propriedades da maré na Ria de Aveiro) obtidas para três
períodos de monitorização com início em 1987/88 e final em
2013. Da sua análise verifica-se que a amplitude (fase) do
constituinte M2 aumentou (diminuiu) significativamente desde 1987/88 até 2002/04, e de forma mais moderada desde
esta data até 2013. As menores alterações são identificadas
próximo da embocadura da laguna e as maiores modificações
nas cabeceiras dos canais principais, particularmente de S.
Jacinto-Ovar. Note-se que o aumento da amplitude de maré
implica maiores cotas de preia-mar e menores cotas de
baixa-mar.

João Miguel Dias
Resumo: A caraterização da maré e da sua evolução
temporal na Ria de Aveiro são da maior importância
para as populações locais e para os gestores políticos,
especialmente tendo em consideração as modificações
reportadas ao longo das últimas décadas. São
unanimemente reconhecidos os problemas devidos ao
aumento das cotas de preia-mar ou à diminuição das
cotas de baixa-mar (assoreamento aparente), traduzidos
no aumento da intrusão salina e inundações marginais
ou dificuldades de navegação nos canais de menor
profundidade. É neste âmbito que se definem os objetivos
principais deste trabalho, que consistem na apresentação
de resultados de investigação relativos à compreensão
das causas que originaram as modificações da maré
identificadas no contexto da evolução geomorfológica da
laguna, recorrendo essencialmente a técnicas de modelação
numérica. Os resultados obtidos demonstram que apesar do
aprofundamento da embocadura aumentar a amplitude da
maré e induzir a sua propagação mais rápida, as alterações
verificadas são devidas principalmente ao aprofundamento
geral dos canais da laguna ocorrido durante o período em
análise.

Na realidade, quer as populações locais, quer os gestores, estão cientes que as características da maré na Ria de Aveiro
têm sofrido alterações ao longo das últimas décadas, traduzidas na dificuldade de navegação em vários canais durantes
períodos significativos do ciclo de maré e no aumento da intrusão salina e inundações marginais. No entanto, a quantificação destas alterações tem sido negligenciada, e as causas
que as originaram não são normalmente compreendidas.

Palavras-chave: geomorfologia, amplitude da maré, fase
da maré, amplificação, retardo.

1. Introdução

É neste contexto, que se entende que o conteúdo científico e
técnico resultante do estudo da dinâmica da maré na Ria de
Aveiro deve contribuir para informar as populações e os gestores políticos e para apoiar a tomada de decisão, suportando
uma governação sustentável do ecossistema, tendo por base
o conhecimento dos resultados da investigação efetuada.

A Ria de Aveiro tem um papel ecológico muito importante,
constituindo habitat natural de um elevado número de espécies de flora e fauna que são suportadas pela dinâmica da laguna. No entanto, existe ainda um significativo desconheci-
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&ŝŐƵƌĂϭ͘ǀŽůƵĕĆŽƚĞŵƉŽƌĂůĚĂĂŵƉůŝƚƵĚĞĞĨĂƐĞĚŽĐŽŶƐƟƚƵŝŶƚĞD2 na Ria de Aveiro
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2. Área de Estudo

A dinâmica da Ria depende também do efeito do vento,
que faz sentir a sua ação especialmente nas zonas mais largas da laguna (Dias, 2009). A ação do vento, quer devido à
tensão imposta na interface com a água, quer devido ao
efeito da geração de ondas, afeta a hidrodinâmica lagunar
durante curtos períodos, induzindo correntes e processos
de mistura na coluna de água (Lopes e Dias, 2011). O regime de agitação marítima costeira afeta apenas a zona da
embocadura, sendo particularmente relevante na determinação da evolução morfológica desta zona (Plecha et al.,
2011).

Neste tópico é apresentada a contextualização da área de
estudo, através da descrição das caraterísticas gerais da Ria
de Aveiro que têm uma forte relação com as caraterísticas
da maré que serão abordadas neste estudo.
2.1 Caraterização Geral
A Ria de Aveiro comunica com o oceano Atlântico por uma
única ligação, que tem na atualidade 350 m de largura,
1.3 km de comprimento, e está fixa por dois quebra-mares
permanentes. Esta permite o acesso ao Porto de Aveiro, e
por isso o canal de navegação é em média mais profundo
(profundidades máximas e média de 30 m e 15 m, respetivamente, relativamente ao datum local) (Dias et al., 2011a;
Lopes et al., 2013) que os restantes canais de navegação
(~10 m de profundidade relativamente ao datum local)
(Dias e Lopes 2006). Os restantes canais apresentam uma
profundidade muito reduzida (profundidade média de 1 m
relativamente ao datum local) (Dias e Lopes, 2006).

A amplitude da maré astronómica na embocadura da Ria
de Aveiro é função das suas características na costa portuguesa, variando entre um máximo de 3.2 m em maré viva e
um mínimo de 0.6 m em maré morta, com um valor médio
de 2 m (Dias et al. 1999; 2000; Sousa e Dias, 2007), pelo que
a laguna deve ser classificada como mesotidal (Davies,
1964).
A maré meteorológica, apesar de pouco frequente, pode
atingir uma altura máxima de ~ 1 m (Picado et al., 2013).
Em situações de marés vivas e/ou maré meteorológica significativa, determinadas zonas adjacentes à laguna são alagadas, a maioria das vezes por águas de salinidade elevada,
colocando em risco a produtividade agrícola, assim como a
biodiversidade local.

2.2 Caraterização Hidrodinâmica e Hidrológica
A hidrodinâmica da Ria de Aveiro tem sido analisada através de estudos observacionais e numéricos. Estes demonstraram que a maré constitui o mecanismo de transporte
dominante durante a maioria do ciclo hidrológico (Dias et
al., 2000). No entanto, devido às caraterísticas torrenciais
de parte da bacia hidrográfica que drena para a laguna,
após eventos de forte precipitação as afluências fluviais podem aumentar o seu fluxo de água doce em 2 ordens de
magnitude. Nestas condições a laguna é inundada com
água doce, pelo que a circulação estuarina assume uma forte influência no transporte de substâncias dissolvidas e em
suspensão, principalmente na cabeceira dos canais (Vaz et
al., 2012).

2.3 Assimetria de Maré
Na Ria de Aveiro a amplitude do constituinte quadridiurno
M4 aumenta da embocadura da laguna para montante.
A consequência mais importante deste aumento é a diferenciação da duração das enchentes e vazantes, o que é um
indicador de uma maré assimétrica. A assimetria da maré
pode ser calculada através da razão entre as amplitudes
dos constituintes M4 e M2 e da sua diferença de fase.
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&ŝŐƵƌĂϮ͘ĂŵƉŽĚĂƌĂǌĆŽĚĂƐĂŵƉůŝƚƵĚĞƐ;ĞƐƋƵĞƌĚĂͿĞĚĂĨĂƐĞƌĞůĂƟǀĂ;ĚŝƌĞŝƚĂͿƉĂƌĂĂZŝĂĚĞǀĞŝƌŽ
(Fonte: Dias et al., 2011b)
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A razão das amplitudes (Ar= AM4 AM2 ) indica a magnitude
da assimetria de maré. Numa maré sem distorção a razão
entre as amplitudes dos constituintes M4 e M2 é zero.
Quanto maior for o valor da razão das amplitudes, mais
deformada é a maré e mais significativa é a dominância de
vazante ou enchente. A fase relativa é definida por
 =      e determina dominância de enchente


ƋƵĂŶĚŽ ϬΣф੮фϭϴϬΣ Ğ ĚŽŵŝŶąŶĐŝĂ ĚĞ ǀĂǌĂŶƚĞ ƋƵĂŶĚŽ
ϭϴϬΣф੮фϯϲϬΣ͘

período ocorreu um aumento da profundidade ao longo
da maioria da extensão dos canais principais da laguna,
com valores máximos na zona da embocadura (ver
ampliação na Figura 3b). Entende-se que as modificações
na embocadura são consequência das operações de
dragagem que foram efetuadas no passado nesta zona,
mas também da tendência natural para a exportação de
sedimentos revelada pela análise dos valores da assimetria
da maré.

Na Figura 2 estão representados os parâmetros de assimetria de maré para toda a Ria de Aveiro determinado a partir
de resultados de modelação numérica (Dias et al., 2011b).
De um modo geral, verifica-se que a razão das amplitudes
aumenta com a distância à embocadura, revelando que a
maré é mais distorcida para montante. A fase relativa mostra que a laguna passa de dominância de vazante na zona
central para dominância de enchente nas regiões mais distantes da embocadura. É de salientar que a dominância de
enchente é mais intensa do que a dominância de vazante.
Este comportamento indica que nas regiões da laguna
mais a montante poderá ocorrer retenção de propriedades, pelo que nas mesmas poderá ocorrer deposição de
sedimentos e consequentemente assoreamento, enquanto as regiões mais próximas da embocadura exportam propriedades para o oceano adjacente, nomeadamente sedimentos, o que origina erosão e conduz ao seu
aprofundamento natural.

As modificações nos restantes canais são essencialmente
devidas à operação de desassoreamento geral da laguna
concluída em 1998.

3. Metodologia
Nesta secção são apresentados os métodos gerais seguidos para efetuar o estudo da dinâmica da maré na Ria de
Aveiro, baseados essencialmente na realização de modelação numérica através da exploração de implementações
dos modelos numéricos MOHID (Santos, 1995; Martins et
al͕͘ϮϬϬϭ͖>ĞŝƚĆŽ͕ϮϬϬϮͿĞ>/Z;ŚĂŶŐet al., 2004), que
resolvem as equações de Navier-Stokes integradas verticalmente (shallow water equations).
A metodologia geral seguida consistiu na realização de um
número significativo de simulações numéricas utilizando
modelos previamente calibrados para a Ria de Aveiro
(MOHID: Vaz et al. (2007); Dias et al. (2011b); ELCIRC:
Picado et al. (2010); Lopes et al. (2013)).

2.4 Evolução Batimétrica
As modificações batimétricas na Ria de Aveiro podem ser
avaliadas através da diferença entre levantamentos topohidrográficos efetuados pelo Instituto Hidrográfico em
1987/88 e pela Polis Litoral da Ria de Aveiro no final de
2011 e pela Administração do Porto de Aveiro em 2012
(Figura 3). A análise desta figura revela que durante este

Inicialmente efetua-se a caraterização da evolução da
maré na Ria de Aveiro entre 1987/88 e 2011/12, através de
simulações numéricas utilizando as batimetrias numéricas
respetivas, elaboradas a partir dos levantamentos topohidrográficos referidos no capítulo anterior.
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Figura 3. b) Ampliação para a embocadura
da Ria de Aveiro (diferença entre os levantamentos
ƚŽƉŽŚŝĚƌŽŐƌĄĮĐŽƐĞĨĞƚƵĂĚŽƐĞŵϭϵϴϳͬϴϴĞϮϬϭϮͿ

As causas das modificações identificadas na maré são analisadas considerando como hipótese inicial a sua dependência de
fatores externos à laguna, nomeadamente de alterações na
maré na costa Ibérica Atlântica. Posteriormente, aplicam-se
os modelos numéricos previamente calibrados para investigar
de modo realista o efeito de modificações na profundidade
do canal da embocadura e também nos restantes canais principais da laguna, assim como de variações na área da laguna.
3.1 Alterações na Maré na Costa Ibérica Atlântica

São analisados os resultados do estudo dos registos de
longo período da elevação da superfície livre da água do
mar medida em marégrafos permanentes localizados ao
longo da costa Ibérica Atlântica efetuado por Araújo
(2005). Na Tabela 1 apresentam-se os detalhes das estações maregráficas e dos registos de dados existentes para
análise.

&ŝŐƵƌĂϯ͘ĂͿŝĨĞƌĞŶĕĂ;ĞŵŵĞƚƌŽƐͿĞŶƚƌĞĂƐďĂƟŵĞƚƌŝĂƐ
numéricas da Ria de Aveiro resultantes dos levantamentos
ƚŽƉŽŚŝĚƌŽŐƌĄĮĐŽƐĞĨĞƚƵĂĚŽƐĞŵϮϬϭϭͬϭϮĞϭϵϴϳͬϴϴ
(Fonte: Dias et al., 2011)

Araújo (2005) determinou as tendências de subida do nível
médio do mar e de evolução da amplitude e fase do constituinte M2, assim como os respetivos desvios padrão, através
de análise harmónica destes registos.
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dĂďĞůĂϭʹĞƚĂůŚĞƐĚĂƐĞƐƚĂĕƁĞƐŵĂƌĞŐƌĄĮĐĂƐůŽĐĂůŝǌĂĚĂƐĂŽůŽŶŐŽĚĂĐŽƐƚĂ/ďĠƌŝĐĂƚůąŶƟĐĂĞĚŽƐƌĞŐŝƐƚŽƐĚĞŶşǀĞůĚŽŵĂƌĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ
(adaptada de Araújo, 2005)
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38°41´N
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3.2 Modelação Numérica

metrias esquemáticas com profundidades constantes de
10 m (1987/88) e de 20 m (2012) na zona da embocadura.
Adicionalmente, considerou-se ainda uma malha incluindo um aumento de 5.6% na área da laguna, correspondente ao alagamento dos Grupos de marinhas de sal Mar e
Norte (Figuras 4 e 5).

Foram definidas várias malhas numéricas para a Ria de
Aveiro (reais e sintéticas), para investigação dos efeitos
das variações batimétricas verificadas no canal da embocadura e nos restantes canais principais, isolada e conjuntamente. Neste âmbito foram definidas as seguintes configurações: malha de 2012; malha de 1987/88; malha de
2012, mas com batimetrias esquemáticas com profundidades constantes de 10 m (1987/88) e de 20 m (2012) na
zona da embocadura; malha de 1987/88, mas com bati-

Foram efetuadas simulações numéricas utilizando as várias
batimetrias referidas e os modelos MOHID e ELCIRC. Os resultados foram utilizados para determinação de campos de
amplitude e fase do constituinte M2 para a Ria de Aveiro.
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4. Resultados e Discussão

Tabela 2 – Tendência e desvio padrão do nível médio do mar
ƉĂƌĂĂĐŽƐƚĂ/ďĠƌŝĐĂƚůąŶƟĐĂ;&ŽŶƚĞ͗ƌĂƷũŽ͕ϮϬϬϱͿ

Nesta secção são apresentados e discutidos exemplos de
diversos resultados relativos à caraterização e compreensão da dinâmica da maré na Ria de Aveiro, com ênfase na
compreensão das modificações observadas durante as últimas décadas. Note-se que a análise dos registos de maré
revelou a amplificação da sua amplitude e a diminuição do
retardo na sua propagação pelos canais da Ria de Aveiro ao
longo dos últimos anos, pretendendo-se compreender a
origem deste padrão, considerando a possibilidade deste
ter origem em alterações da maré na costa Ibérica Atlântica,
ou em alterações geomorfológicas do sistema lagunar.

Tendência
(mm/ano)

Desvio Padrão
(mm/ano)

Santander

2.18

0.36

Corunha

1.38

0.31

Vigo

2.62

0.33

Aveiro

1.15

0.68

Cascais

0.43

0.38

4.1 Alterações da Maré na Costa Ibérica Atlântica

Inicialmente investigou-se a possibilidade das alterações
no padrão de maré terem origem externa à laguna, e
como tal serem induzidas por modificações da maré na
costa Ibérica Atlântica. Com este objetivo apresentam-se os resultados da análise efetuada por Araújo (2005)
aos registos maregráficos de longo período existentes
para a zona de estudo.
Estes registos foram analisados para determinação da evolução do nível médio do mar e da tendência evolutiva da
amplitude e fase do constituinte harmónico M2 tendo sido
obtidos os resultados apresentados nas Tabela 2 e 3.

ĂŶĄůŝƐĞĚŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐŽďƟĚŽƐƌĞǀĞůĂƵŵĂƚĞŶĚġŶĐŝĂ
geral para o aumento do nível médio do mar para a costa
/ďĠƌŝĐĂƚůąŶƟĐĂ͕ĂƉĞƐĂƌĚĞĞǆŝƐƟƌĂůŐƵŵĂǀĂƌŝĂďŝůŝĚĂĚĞ
de estação para estação. Os resultados para Aveiro apresentam o maior desvio padrão devido a ter sido analisada uma série temporal de menor período.

Figura 4. Representação dos principais grupos de marinhas
de sal na Ria de Aveiro (Fonte: Picado et al., 2010)
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dĂďĞůĂϯʹdĞŶĚġŶĐŝĂĞĚĞƐǀŝŽƉĂĚƌĆŽƉĂƌĂŽĐŽŶƐƟƚƵŝŶƚĞŚĂƌŵſŶŝĐŽD2ƉĂƌĂĂĐŽƐƚĂ/ďĠƌŝĐĂƚůąŶƟĐĂ
(Fonte: Araújo, 2005)

Amplitude M2

Fase M2

Tendência (mm/ Desvio Padrão (mm/
Tendência (°/ano)
ano)
ano)

Desvio Padrão (°/
ano)

Santander

0.01

0.08

0.03

0.02

Corunha

0.05

0.04

0.06

0.01

Vigo

-0.17

0.03

0.01

0.01

Aveiro

4.52

0.61

-0.09

0.03

Cascais

1.06

0.25

-0.03

0.01

&ŝŐƵƌĂϱ͘ZĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚĂŵĂůŚĂŶƵŵĠƌŝĐĂĚĂǌŽŶĂĚĂƐŵĂƌŝŶŚĂƐĚĞƐĂů;'ƌƵƉŽƐDĂƌĞEŽƌƚĞͿ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽĐŽŶĮŐƵƌĂĕƁĞƐ
sem e com alagamento destes grupos (Fonte: Picado et al., 2009)
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Relativamente à amplitude do constituinte harmónico M2
verifica-se que na zona norte as variações são ligeiras, identificando-se uma ligeira tendência para a sua diminuição em
Vigo e aumento em Cascais, e para um aumento mais significativo em Aveiro. A análise aos valores da fase revela que
apenas para Aveiro existe uma tendência significativa para a
sua diminuição.
Apesar das tendências identificadas, verifica-se que a sua
magnitude é insuficiente para justificar as alterações reportadas para a maré na Ria de Aveiro.
4.2 Dependência do Aumento da Área Alagável
O efeito do aumento da área alagável da laguna foi investigado efetuando simulações numéricas considerando um aumento de 5.6% na área da laguna, correspondente ao alagamento das marinhas de sal que constituem os Grupos do
Mar e Norte, que são os mais vulneráveis devido às fortes
correntes.
Na Figura 6 encontram-se representadas as diferenças entre
os campos de amplitude e fase do constituinte M2 considerando as configurações com e sem alagamento das zonas
referidas. Os resultados revelam uma atenuação da amplitude da maré e um aumento do seu retardo ao longo dos canais principais da Ria de Aveiro. No entanto, os valores são
negligenciáveis para a maioria da laguna, revelando apenas
uma ligeira importância nos canais adjacente às zonas
modificadas.

&ŝŐƵƌĂϲ͘ŝĨĞƌĞŶĕĂĞŶƚƌĞĂĂŵƉůŝƚƵĚĞĞĨĂƐĞĚŽĐŽŶƐƟƚƵŝŶƚĞD2
considerando o alagamento da zona das marinhas de sal
(Grupos Mar e Norte) (adaptada de Picado, 2008)

te para o exterior da laguna, promovendo a exportação de
sedimentos e portanto o aprofundamento natural da embocadura. Assim, o aumento da área alagável da laguna contribuirá a longo prazo para amplificar a erosão no canal da embocadura, e consequentemente de forma indireta conduzirá
ao aumento da amplitude de maré da Ria de Aveiro.

Face à importância do canal da embocadura, analisaram-se
também os campos de velocidades da corrente para esta
zona para ambas as situações em estudo. A análise das figuras revela dominância de vazante na embocadura, com
maiores velocidades com o aumento da área alagável.
Consequentemente, o fluxo residual é dirigido essencialmen-
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&ŝŐƵƌĂϳ͘ĂŵƉŽƐĚĞǀĞůŽĐŝĚĂĚĞĚĞĞŶĐŚĞŶƚĞĞĚĞǀĂǌĂŶƚĞƉĂƌĂĂƌĞŐŝĆŽĚĂĞŵďŽĐĂĚƵƌĂ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽĂĐŽŶĮŐƵƌĂĕĆŽƐĞŵĂůĂŐĂŵĞŶƚŽ
(linha superior) e com área alagada com profundidade igual a 1 m (linha inferior) (adaptada de Picado, 2008)

4.3 Dependência do aprofundamento da laguna
A evolução batimétrica da laguna tem diferentes origens no
que reporta à zona da embocadura e aos seus canais principais, conforme referido anteriormente. Os diferentes motivos que originaram estas modificações motivaram a investigação dos seus efeitos individuais nas alterações da maré.

identificados através das observações da elevação da superfície livre da água do mar. Note-se que as maiores modificações ocorrem nas cabeceiras dos canais, enquanto na
zona adjacente à embocadura são praticamente negligenciáveis. Consequentemente, verifica-se que as modificações
reportadas têm essencialmente origem nas alterações morfológicas ocorridas na Ria de Aveiro.

4.3.1 Evolução entre 1987/88 e 2011/12

4.3.2 Embocadura

Na Figura 8 está representada a diferença entre a amplitude e fase do constituinte de maré entre os anos de 2011/12
e 1987/88, considerando simulações numéricas efetuadas
com as batimetrias numéricas correspondentes. Da sua
análise verifica-se que a amplificação da amplitude da maré
e a diminuição do seu retardo são muito semelhantes aos

As Figuras 9 e 10 permitem a análise apenas da influência
do aprofundamento do canal da embocadura, representando os resultados de simulações numéricas efetuadas considerando as batimetrias gerais de 1987/88 e de 2011/12,
mas em ambos os casos com embocaduras sintéticas de
profundidade constante de 20 m e 10 m.
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&ŝŐƵƌĂϴ͘ŝĨĞƌĞŶĕĂĞŶƚƌĞĂĂŵƉůŝƚƵĚĞĞĨĂƐĞĚŽĐŽŶƐƟƚƵŝŶƚĞD2 em 2011/12 e 1987/88
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&ŝŐƵƌĂϵ͘ŝĨĞƌĞŶĕĂĞŶƚƌĞĂĂŵƉůŝƚƵĚĞĞĨĂƐĞĚŽĐŽŶƐƟƚƵŝŶƚĞD2ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽĂďĂƟŵĞƚƌŝĂŐĞƌĂůĚĞϮϬϭϭͬϭϮ͕
ŵĂƐŝŶĐůƵŝŶĚŽďĂƟŵĞƚƌŝĂƐƐŝŶƚĠƟĐĂƐĚĞƉƌŽĨƵŶĚŝĚĂĚĞĐŽŶƐƚĂŶƚĞĚĞϮϬŵĞĚĞϭϬŵƉĂƌĂĂĞŵďŽĐĂĚƵƌĂ
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&ŝŐƵƌĂϭϬ͘ŝĨĞƌĞŶĕĂĞŶƚƌĞĂĂŵƉůŝƚƵĚĞĞĨĂƐĞĚŽĐŽŶƐƟƚƵŝŶƚĞDϮĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽĂďĂƟŵĞƚƌŝĂŐĞƌĂůĚĞϭϵϴϳͬϴϴ͕ŵĂƐŝŶĐůƵŝŶĚŽďĂƟŵĞƚƌŝĂƐ
ƐŝŶƚĠƟĐĂƐĚĞƉƌŽĨƵŶĚŝĚĂĚĞĐŽŶƐƚĂŶƚĞĚĞϮϬŵĞĚĞϭϬŵƉĂƌĂĂĞŵďŽĐĂĚƵƌĂ
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&ŝŐƵƌĂϭϭ͘ŝĨĞƌĞŶĕĂĞŶƚƌĞĂĂŵƉůŝƚƵĚĞĞĨĂƐĞĚŽĐŽŶƐƟƚƵŝŶƚĞD2 considerando a profundidade da embocadura constante (20 m)
ĞĂƐďĂƟŵĞƚƌŝĂƐŐĞƌĂŝƐĚĞϮϬϭϭͬϭϮĞĚĞϭϵϴϳͬϴϴƉĂƌĂŽƐƌĞƐƚĂŶƚĞƐĐĂŶĂŝƐ

73

&ŝŐƵƌĂϭϮ͘ŝĨĞƌĞŶĕĂĞŶƚƌĞĂĂŵƉůŝƚƵĚĞĞĨĂƐĞĚŽĐŽŶƐƟƚƵŝŶƚĞD2 considerando a profundidade da embocadura constante (10 m)
ĞĂƐďĂƟŵĞƚƌŝĂƐŐĞƌĂŝƐĚĞϮϬϭϭͬϭϮĞĚĞϭϵϴϳͬϴϴƉĂƌĂŽƐƌĞƐƚĂŶƚĞƐĐĂŶĂŝƐ
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das características da maré oceânica, e consequentemente foram identificadas menores diferenças na área
central da laguna, tendo as maiores diferenças sido encontradas nas cabeceiras dos canais principais, particularmente do Canal de S.Jacinto-Ovar.

Verifica-se que o aprofundamento da embocadura induz maiores amplitudes da maré e a sua propagação
mais rápida, especialmente no caso da embocadura
mais profunda (2011/12), no entanto com valores significativamente inferiores aos identificados anteriormente. Note-se ainda que o padrão obtido é bastante distinto do observado na Figura 8, uma vez que as maiores
modificações são observadas na zona adjacente à embocadura, sendo praticamente negligenciáveis as modificações determinadas para as cabeceiras dos canais
principais.

Concluiu-se também que a evolução da maré na Ria de
Aveiro é extremamente dependente de modificações
da sua geomorfologia induzidas pela evolução natural
da laguna e por ações antrópicas. Os resultados demonstram que o aumento da amplitude de maré e diminuição da sua fase verificados nas últimas décadas
resultam parcialmente do aprofundamento do canal da
embocadura, mas especialmente do aprofundamento
geral dos canais principais da laguna. Verificou-se ainda
que o aumento da área alagável da laguna conduz diretamente a uma ligeira diminuição da amplitude da
maré, mas que induz uma intensificação das correntes
na Ria de Aveiro. Consequentemente, de forma indireta
o aumento da área alagável da laguna conduz a um aumento da profundidade do canal da embocadura em
resposta à intensificação das correntes dominantes de
vazante nesta zona, e previsivelmente a um aumento
futuro da amplitude de maré.

4.3.2 Canais principais
As Figuras 11 e 12 representam os resultados de simulações numéricas efetuadas considerando embocaduras sintéticas de profundidade constante (20 m e 10 m)
e as batimetrias gerais de 1987/88 e de 2011/12 para a
restante laguna, permitindo analisar apenas a influência do aprofundamento geral dos canais principais da
laguna. Da sua análise verifica-se que se obtém uma
amplificação da amplitude da maré e o seu retardo com
valores e padrões semelhantes aos observados na situação real (ver Figuras 1 e 8), principalmente no caso da
embocadura mais profunda. Assim, apesar do aprofundamento da embocadura induzir maiores amplitudes e
a propagação mais rápida da maré, as maiores alterações são induzidas principalmente pelo aprofundamento geral da laguna.
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