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Resumo: A dinâmica e desenvolvimento das actividades económicas obriga a que, cada vez 

mais, os factores de competitividade da cadeia logística de transportes se tornem mais 

eficiente e com custo mais baixos. A nível mundial cerca de 80% das trocas comerciais 

realizam-se por via marítima, sendo que em Portugal este valor é da ordem 65%. 

Contudo, a envolvente onde um porto se insere e as condicionantes a que estão sujeitos são 

de variadíssima ordem, tais como a dinâmica estuarina, a morfologia do leito, as características 

do sedimento, aspectos de natureza meteorológica, a dinâmica e vitalidade dos terminais e a 

própria natureza do homem, na tomada de decisão, sendo factores que interagem entre si. A 

complexidade e a variabilidade de factores obriga à integração de toda a informação 

georeferenciando-a de modo a que, com base numa visão macroscópica e em tempo real, se 

entendam os fenómenos e actuar, caso a caso e em tempo real, de modo a reduzir os 

impactos ambientais e económicos das dragagens. O recurso às vantagens dos SIG´s, 

enquanto ferramentas que permitem a integração, comparação e cruzamento das diferentes 

áreas de conhecimento que interagem num processo tão complexo, irá cada vez mais a ser 

utilizado como ferramentas de excelência. 

 

Palavras-chave: Dragagens, monitorização, SIG, modelação, hidrodinâmica, resguardo à 

quilha. 

1- Introdução  

Com o fenómeno da globalização e a deslocalização dos grandes centros de produção, as 

economias emergentes e a par dos grandes centros de consumo, a Europa, EUA e Ásia têm 

vindo a obrigar, no sentido da optimização dos custos de transporte, por redução do custo 

Ton/Km, os quais, associados à poupança energética e redução das emissões de compostos 

para a atmosfera, têm levado a que, progressivamente, o tamanho dos navios, seja em 

comprimento seja em calados, tenha vindo a aumentar. Por outro lado, o futuro alargamento do 

canal do Panamá, o crescimento das economias da China e Brasil e o relançamento da 

economia europeia implicarão que estes desafios passem pela optimização dos custos globais 

onde a componente ambiente, seja à escala da poupança energética, seja a nível das 

emissões de partículas para a atmosfera, se revela essencial, sendo expectável que o 

transporte marítimo e os portos venham a estar sujeitos a pressões e desafios, implicando 
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assim que se “criem” verdadeiras auto-estradas marítimas, com recurso ao aprofundamento e 

largamento dos canais de navegação de modo a tornar mais eficiente e eficaz o “tráfego” 

marítimo, sem restrições ou limitações de calados, seja por limitações de “traçado” ou 

condicionamentos de maré, minimizando assim o custo dos tempos de “imobilização” pelos 

efeitos acima descritos. 

Para garantir as acessibilidades marítimas torna-se necessário proceder a dragagens de 

manutenção periódicas, devidamente planeadas e programadas de modo a compatibilizar as 

melhores práticas e técnicas disponíveis, eficiências e rendimentos operacionais com as 

exigências ambientais. 

Estas acções deverão ser delineadas e assentes em estratégias que permitam o seu equilíbrio 

sustentável e também alguma ruptura com velhos paradigmas, ou a perspectivação de novas 

visões quanto à quantificação das margens de seguranças, sem que tal implique redução da 

segurança. Contudo, a manutenção de canais de navegação tem custos muito elevados, 

designadamente pela dificuldade em encontrar no mercado nacional empresas dedicadas e 

especializadas para o efeito, com capacidade técnica, recursos humanos e equipamento, 

recorrendo-se frequentemente ao recrutamento de empresas estrangeiras, o que implica 

custos de mobilização e desmobilização muito elevados, a par dos custos de operação e 

deposição. 

Por outro lado, a variabilidade do comportamento e estabilidade dos fundos, dadas as 

variações da hidrodinâmica local, as medidas de natureza ambiental, os efeitos das marés e da 

agitação introduzem factores de incerteza e aleatoriedade que torna extremamente complexa a 

quantificação dos volumes de material a dragar, facto que nem sempre é entendido por “não 

técnicos” e decisores, que apontam como deficiências nas avaliações/quantificações ou 

inadequação de estudos.  

Finalmente, quanto aos factores de avaliação das incertezas ou probabilidades de ocorrência 

existe uma diferente “visão” assumida pelos pilotos e/ou comandantes de navio que, na 

quantificação dos chamados “resguardos à quilha” (under keel clearance, UKC), têm uma visão 

muito conservadora/securitária e com redundância de factores limitares, facto que em última 

instância implica, esforços de dragagem suplementares, logo com custos mais avultados. 

 

2- As acessibilidades marítimas e bacias de manobra 

Os canais de navegação têm, como é evidente, de permitir a navegação dos navios e as 

manobras de aproximação, acostagem e desacostagem dos navios que aportam a um terminal, 

devendo, por consequência, estar dimensionados para os navios de projecto, designadamente 

quanto aos seus aspectos dimensionais ou críticos de projecto, tais como o comprimento fora 

afora, boca, calados, altura total do mesmo, pontal, tipo de mercadoria que transportam e os 

meios de apoio que necessitam para as manobras, designadamente rebocadores, lanchas de 

apoio, localização de cabeços de amarração. Por outro lado, a interacção do navio com o meio 

ambiente onde se insere são factores críticos à manobra em função do tipo de navio, a 

direcção e intensidade dos ventos predominantes, correntes e agitação local, manobrabilidade 

do navio e dispositivos de apoio (hélices de proa, meia nau ou mesmo o tipo de propulsão e 

leme), densidade de tráfego, tipos de ajuda à navegação, marcas em terra, faróis, VTS, 

Racons sistemas electrónicos de posicionamento), para determinação da geometria dos 

traçados em planta, para que as manobras e/ou navegação se realizem dentro das regras de 

segurança definidas na arte de marear, de modo a minimizar ou de modo tornar muito remoto 

qualquer factor que possa contribuir para causar qualquer acidente, cujas consequências, por 
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acidente tecnológico ou ambiental, poderão representar avultados custos operacionais e 

indemnizatórios. 

 

Consequentemente, há que encontrar os equilíbrios necessários, onde a par das garantias de 

todos os aspectos de funcionalidade/operacionalidade e segurança sejam, simultaneamente, 

garantidos e assegurados os custos de execução e manutenção destas “auto-estradas e 

estradas subaquáticas”. Há que estabelecer um estudo aprofundado, contabilizando os custos 

decorrentes da construção e manutenção destas infra-estruturas, a maximização dos 

benefícios económicos decorrentes dos ganhos de economia de transporte, a garantia de 

elevados padrões de fiabilidade, qualidade, segurança e ambiente. 

 2.1- Critérios de dimensionamento 

 

Não existe, em Portugal e no resto do mundo, um código regulamentador para o 

dimensionamento das geometrias em planta e em perfil, que estabeleçam com rigor, quer os 

métodos de cálculo, quer os critérios de adopção de factores de majoração ou minoração de 

modo a uniformizar este aspecto. Realçam-se, no entanto, algumas “recomendações 

existentes” como a publicação “Approach channels preliminary guidelines”, que traduzido à 

letra significa “orientações preliminares para projectos de canais de navegação”. O Corpo 

de Engenheiros dos EUA, que tem a seu cargo gestão de dragagens nos portos americanos 

também tem algumas recomendações que, embora sejam ajudas preciosas, são apenas 

recomendações assentes essencialmente nas experiências e práticas, no empirismo, sem que 

tal obedeça a critérios muito rígidos, facto que se, por um lado sendo “recomendações” deixa 

ao critério do projectista o seu campo de aplicação, assente na sua experiência e saber a par 

do bom senso profissional, pode dar origem a uma variabilidade dimensional dos traçados em 

função de factores muitas vezes subjectivos ou mesmo de alguma discricionariedade. 

Naturalmente que, no dimensionamento de canais de navegação, conforme se referiu, há 

variadíssimos aspectos a considerar, que interagem em maior ou menor intensidade e 

simultaneidade e de grande variabilidade não só espacial como no tempo, conforme aliás é 

referido na publicação acima citada da PIANC. A título de exemplo só nos aspectos 

relacionados com o navio poderemos enumerar os seguintes aspectos:  

2.1.1- Relativos ao navio 

a) Dimensão (comprimento fora a fora, boca, calado); 

b) Manobrabilidade e velocidade; 

c) Frequência e número de navios que se servem do canal; 

d) Tipo de carga movimentada (granéis, sólidos ou líquidos, perigosos ou não, contentores, 
carga geral, Ro-ro, etc.) 

e) Movimentos do navio (Rolo, movimento ou balanço no sentido transversal; cabeceio–
movimento longitudinal; movimento de guinada, movimento em “Zig-zag”, estes movimentos 
são de rotação; arfagem, vertical baixo e acima; avanço, movimento de translação no 
sentido longitudinal do navio; abatimento, movimento de translação no sentido transversal; 
Squat, efeito de “afundamento” do navio associado ao seu movimento, velocidade de 
deslocação. Estes movimentos são esquematicamente representados na figura 1. 
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Figura 1 

 

2.1.2- Quanto ao tráfego/movimento no canal 

a) Congestionamento e densidade de tráfego no canal; 

b) Tipo de pequenos navios que também utilizam o canal (sentido longitudinal); 

c) Tráfego transversal. 

2.1.3 - Condições atmosféricas e outros fenómenos naturais 

a) Direcção, duração e velocidade do vento; 

b) Agitação: altura, período, direcção e duração das ondas; 

c) Visibilidade (chuva, nevoeiro, poluição atmosférica, “smog”, duração e frequências); 

d) Altura máxima de mínimas da água (PMAV e BMAV). 

 

2.1.4- Outros aspectos q considerar 

a) Correntes: de maré ou de escoamento, velocidade, direcção e duração; 

b) Tipo e dimensão do sedimento, áreas de distribuição; 

c)  “Estabilidade” do rasto e taludes; 

d) Alinhamentos e traçado dos canais; 

e) Cunha de maré; 
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f) Marés; 

g) Salinidade e densidade da água; 

h) Temperatura; 

i) Qualidade da água; 

j) Riqueza biológica (tipo, distribuição, densidade e migração); 

k) Contaminação de sedimentos; 

l) Locais de deposição de dragados; 

m)  Obstáculos: navios e infra-estruturas afundados e/ou abandonados; 

n)  Cabos e “pipe-lines” submersos, exutores; 

o) Existência de passagens aéreas e pontes; 

p) Tolerâncias; 

q)  Incerteza e imprecisão dos trabalhos. 

 

De acordo com as normas de projecto propostas pela PIANC “Approach Channels – 

preliminary guidelines” são definidos, a partir de indicadores pré-estabelecidos, coeficientes 

a aplicar sobre a “boca” do navio. Posteriormente, em função dos aspectos considerados são 

obtidos os valores de referência a considerar em projecto, tais como a largura do canal, raios e 

concordâncias de curvas, resguardos e comprimento de alinhamentos rectos. 

O estabelecimento das cotas de fundo é realizado, entre outros, a partir dos calados do navio 

de projecto e a “autorização de entrada de um navio” com um determinado calado é, 

geralmente, estabelecida pelos pilotos, que adicionam ao calado do navio a altura de maré, 

“squat”, ondulação, e outros factores por vezes meramente casuísticos ou com reduzida 

probabilidade de ocorrência, gerando-se assim “margens de segurança” bastante significativas 

que vão resultar em esforços adicionais de cotas de fundo, consubstanciadas em incrementos 

e/ou necessidades de dragagem (aprofundamentos), logo mais custos, factos/abordagem 

discutível, dado que a probabilidade de ocorrência, em simultâneo, de várias das “parcelas” de 

segurança, consideradas nos seus valores mais desfavoráveis, são raras ou nulas, uma vez 

que são eventos independentes e variáveis ao longo do tempo, podendo-se, hoje em dia, com 

recurso à monitorização e instrumentação, determinar, a cada instante e em cada ponto da 

rota, qual a coluna de água entre o ponto mais desfavorável no local até à quilha. O critério 

anteriormente referido, assente numa base determinística e de alguma forma “discricionária”, 

tem vindo a revelar-se muito conservador, com custos substanciais de esforços de dragagem, 

sem que se obtenham benefícios concorrenciais e/ou operacionais e, portanto, deverá, em 

situações futuras, vir a ser revisto, devendo vir ser considerados novos critérios ou nova 

abordagem, assente numa perspectiva dinâmica das ocorrências, previsão de eventos e 

probabilidades de ocorrência, assumindo-se alguns “riscos”, sem contudo em tempo algum 

colocar em causa os aspecto de segurança. Esquematicamente, na figura 2 está representada 

uma figura extraída das recomendações da PIANC, onde estão indicados alguns dos factores 

que são considerados na definição do resguardo quilha/fundo versus necessidades de 

dragagem, operacional e de fundos. 
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Figura 2- Diagrama de cotas, calados e tolerâncias 

 

A APSS, SA, tem vindo a desenvolver em contínuo, desde 2004, um Plano de Dragagens que 

apresenta, periodicamente, à autoridade com competências na matéria, tendo procedido ao 

dimensionamento dos traçados características geométricas em planta e perfil com base nos 

critérios e pressupostos acima referidos. Seguidamente, com base nos levantamentos topo-

hidrográficos e no “perfil teórico” foram quantificados os volumes de dragagem a realizar. 

Atendendo às exigências ambientais sobre dragagens então em vigor e agora reguladas pela 

Portaria nº 1450/2007, de 12 de Novembro, a APSS, SA, tem vindo a sistematizar e a criar 

uma base de dados, gerida a partir de um Sistema de Informação Geográfica, que tem vindo a 

revelar-se uma ferramenta de excelência e determinante para um melhor entendimento dos 

fenómenos associados às dragagens, à gestão dos mesmos e tem contribuído para estimular a 

necessidade de aprofundar o conhecimento sobre a matéria e prospectivar outras formas de 

abordar esta problemática, contribuindo assim para a melhoria das condições de segurança, 

operacionalidade, eficiência, eficácia e competitividade do Porto de Setúbal com a minimização 

de custos associados às dragagens. 

 

3- As acessibilidades marítimas ao porto de Setúbal 

 

O porto de Setúbal encontra-se localizado no estuário do Sado, sendo o quarto maior porto 

nacional, em volume de mercadorias movimentadas, sendo líder nacional no tráfego Ro-Ro, 

com mais de 90% do total dos veículos importados/exportados e 32% na carga geral 

fraccionada que passa pelos portos. O movimento total, em 2010 atingiu 7 Milhões de 

toneladas, a que corresponderam 1.554 navios, que implicaram cerca de 3.800 manobras. 

Os principais terminais localizam-se na margem Norte, designadamente o terminal da zona 1, 

onde se movimenta essencialmente carga geral fraccionada, granéis de madeira e estilha, e 

um movimento residual de Ro-Ro; na zona 2, localiza-se o terminal de contentores, com uma 

frente acostável de 732 metros, dois pórticos pós-panamax e com fundos a -15,00 metros ZH 

cerca de 40 ha de terrapleno, seguindo-se o terminal Ro-Ro, com 365 metros de frente 

acostável a fundos de -12,50 metros ZH, permitindo a acostagem em simultâneo de 3 navios 
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Ro-ro com comprimentos de 250,00 metros e um terrapleno com 18 ha, seguindo-se e terminal 

minareleiro por onde é escoado a produção das minas de Neves Corvo e Aljustrel, 

abastecimento de combustível à central termoeléctrica, terminais de graneis sólidos e líquidos 

que servem o complexo industrial da Sapec, o trem naval e de combate à poluição, o terminal 

da Alstom, o terminal de combustíveis da Tanquisado/Eco-oil; o estaleiro da Lisnave e o 

terminal graneleiro-cimenteiro da Termitrena. Ainda na margem Norte, mais para jusante, 

localiza-se a doca de pesca e no extremo poente localiza-se ainda o terminal cimenteiro da 

Secil/Outão. Localiza-se ainda na margem Norte junto da doca de recreio das Fontainhas os 

terminais de passageiros e ferryboats, que estabelecem a ligação entre Setúbal e Tróia, que 

movimentam cerca de um milhão de passageiros e meio milhão de viaturas.  

Na margem Sul, na restinga de Tróia desenvolve-se um grande complexo turístico, localizando-

se ainda uma base militar naval. 

O acesso ao porto realiza-se através de três canais, saber: o Canal da Barra, comum a todo o 

porto, o Canal Norte, que serve quase que a totalidade dos terminais localizados na margem 

Norte e o Canal Sul, que serve os terminais de armazenamento de combustíveis (Tanquisado), 

o terminal graneleiro cimenteiro (clinquer e petcoque) da Termitrena e por fim o estaleiro da 

Lisnave, estando representados na figura 3, os traçados a amarelo dos canais sujeitos a 

operações de dragagem e a vermelho a localização dos principais terminais. 

 

 

Figura 3 

O porto de Setubal tem ainda a particularidade de se inserir entre três áreas protegidas, 

bastante regulamentadas por medidas de protecção ambiental, designadamente, o Parque 

Natural da Arrábida, Parque Marinho Professor Luís Saldanha e a Reserva Natural do Estuário 

do Sado, facto que obriga a redobrados esforços no cumprimento de todas as normas legais 

exigidas no que concerne à gestão de dragados, às regulamentações especiais devidas ao 

estatuto de protecção da natureza, a par das pressões da opinião pública e das ONG´s 

ambientalistas, facto que obriga à adopção das melhores e mais avançadas práticas assim 

como da demonstração efectiva da sua implementação. Na figura 4 estão indicadas as áreas 

protegidas. 
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Figura 4 

A nascente, assinalado a verde mais escuro, está representada a área afecta à RNES- 

Reserva Natural do Estuário do Sado, a poente, num verde mais claro, está representado o 

PNA- Parque Natural da Arrábida e, entre o limite Sul/Sudeste até a linha de costa, 

estendendo-se até Sesimbra, localiza-se o Parque Marinho Prof. Luís Saldanha. Todos estes 

espaços geográficos encontram-se a coberto de medidas de protecção especial, sujeitos a 

rigorosas normas ambientais, facto que aumenta a responsabilidade, gera algumas restrições 

às actividades humanas, dado o estatuto de protecção da natureza que lhes é conferido, e que, 

de alguma forma, dificulta e gera complexidades acrescidas ao porto de Setúbal para a 

promoção de obras, infra-estruturas e trabalhos de manutenção. Refira-se ainda que no 

estuário do Sado habita uma comunidade de golfinhos roazes, caso único em Portugal e 

apenas registado em mais 7 estuários com portos em todo o mundo, motivo que obriga ainda a 

melhores práticas ambientais, controlo da qualidade da água, vigilância e demais cuidados 

para espécies protegidas e em vias de extinção.  

 

É pois, neste contexto e tendo em consideração todos estes factores, que se tem vindo a 

actuar, sistematizando a informação quanto ao aspecto “dragagens” nos Sistemas de 

Informação, procurando dar resposta aos principais condicionantes “bases de projecto” 

envolvidas na sua gestão (figura. 5). 
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Figura 5 

A gestão da informação inerente à problemática das dragagens tem que ter em conta a 

diversidade e complexidade dos dados a processar e as necessidades dos vários operadores 

envolvidos. Toda a informação gerada, que possa ter interesse para o estudo e compreensão 

de todos os fenómenos e processos que influenciam as dragagens pode ser geradora de 

conhecimento propiciador da sua melhor optimização e eficiência, e é por isso processada e 

armazenada tendo em conta a sua especificidade. 

Os dados em causa decorrem não só da gestão corrente produzida durante as várias fases do 

processo efectivo de dragagem (figura. 6), nomeadamente batimetria, índices de 

contaminação, locais de deposição, exigências operacionais, mas também de todo o esforço 

de investigação que a APSS tem feito ao longo do tempo com variadas entidade produzindo 

nomeadamente estudo técnicos, modelação/simulação hidrodinâmica e modelação de 

meteorologia (figura. 7). 

 

 

Figura 6 
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Figura 6 (Fonte: Hidromod) 

 

Toda esta informação é não só de importância decisiva para a execução de processos e 

tarefas necessárias num nível operacional, constituindo também um repositório “histórico” que 

dada a sua multiplicidade e interdisciplinaridade pode permitir a análise e cruzamento da 

informação relativa a diferentes descritores de modo a se poder comparar e estabelecer 

relações de causa/efeito de determinados fenómenos e assim, contribuir de forma substantiva 

para o conhecimento do comportamento dos agentes que interagem no estuário. Este 

conhecimento propicia uma visão macroscópica do estuário, pois permite a incorporação de 

todas as envolventes que nele interagem e influenciam o seu comportamento, criando 

condições para uma visão global de todo o espaço territorial, que permite ao decisor agir 

localmente quando necessário. 

 

4- O comportamento hidrodinâmico estuarino/transporte de sedimentos. 

 

4.1-Caracterização sumária da hidrodinâmica no estuário do Sado 

É, essencialmente, através do “cabeço do Cambalhão” e da barra de Setúbal, com uma 

extensão da ordem dos 5,5 km e com rasto variando entre os 300 e 200 metros de largura e 

profundidades entre os 12,50 e 16,00 metros, com as excepções no início da barra em que as 

cotas “caiem abruptamente” dos 15,00 metros para 50,00 metros continuando a aprofundar, 

constituindo o chamado “canhão de Setúbal”, e na zona em frente ao Outão, onde as 

profundidades chegam a atingir os 50,00 metros de profundidade. 

As correntes de vazante na barra são muitas vezes superiores a 2,0 metros/s em Água Vivas, 

conjugadas com a ocorrência de cheias. 

De uma forma geral, os valores máximos são 1,6 m/s na vazante e 1,2 m/s na enchente (do 

estudo realizado pela Hidroprojecto/COBA/HP – Plano de Bacia Hidrográfica do rio Sado.)  

O interior do estuário possui 2 canais de navegação: o canal Norte, que serve os principais 

terminais, e o canal Sul, que serve o estaleiro da Lisnave e dois terminais graneleiros, um de 

combustíveis (Tanquisado/Eco-oil) e o terminal da Termitrena (clinquer e petcoque). A 

profundidade média do canal Sul ronda os 15 metros, enquanto que no canal Norte esta 

profundidade média atinge valores de cerca de 12,00 metros. As velocidades das correntes 
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não chegam a atingir 1,0 metro/s podendo, em situações de grande enxurrada, estes valores 

ser significativamente superiores, designadamente em vazante. 

A hidrodinâmica do estuário do Sado é devida, essencialmente, a correntes de maré, existindo 

pontualmente efeitos quando se verificam condições mais adversas, devido à acção de ventos 

ou escoamentos mais “violentos”, mas estas situações são pouco frequentes ocorrendo 

principalmente no Inverno. 

A presença dos “mouxões” do Campanário, Cabra, Carraca, Cabecinha e Escama de Ferro, 

que, em vazante, ficam a seco introduzem variações diferenciais nos campos de corrente. 

Finalmente, a existência de algumas variações abruptas de profundidade, com fundos variando 

entre os 22 metros e 52 metros (fundão da Parvoíça; Tróia/base naval; Albarquel e Outão), dão 

origem a vórtices, que provocam ou geram mistura significativa na componente vertical, 

contribuindo, assim, para uma boa “misturação” dos diferentes graus de salinidade e talvez 

mesmo temperatura, ao longo do tempo. 

 

Verifica-se ainda, numa análise mais fina e detalhada (Hidromod/98 - aplicação do modelo 

MOHID3D), a existência de vários escoamentos secundários que “explicam” em parte esta 

variação da batimetria estuarina. 

No que se refere ao canal da Barra, a existência de um vórtice transversal ao escoamento 

médio a jusante do talude, que se forma durante a vazante, permite na base do talude que a 

velocidade de fundo seja continuamente na entrada da barra de Setúbal, independentemente 

de se estar perante uma vazante ou enchente. 

Verifica-se ainda a existência de dois vórtices longitudinais ao canal Norte e Sul, na zona da 

embocadura, forçados pela forte curvatura que o escoamento sofre nesta zona, que provocam 

o transporte de sedimentos das curvas para o seu interior. 

O canal da Barra, nos seus 5,5 km de extensão, apresenta no troço inicial, em cerca de 1/3 do 

seu comprimento, um comportamento particularmente interessante, formando dunas de areia 

de elevada mobilidade e com variações geométricas, quer em planta (progredindo no sentido 

de jusante), quer em perfil, que mais contribuem para os esforços de dragagem, devendo as 

condições de escoamento ao longo deste canal ser estudas com mais detalhe e 

“aprofundamento de conhecimento”, dado que o comportamento das cristas das dunas, logo 

após as dragagens, procura restabelecer a sua forma (altura/amplitude) anterior ou até o seu 

crescimento, facto que gera limitações operacionais e obriga a esforço redobrados de 

dragagem (logo avultados custos) para se manter as cotas operacionais. A esta situação não 

será alheia a resultante da recirculação/transporte de areias no cabeço do Cambalhão (vide 

figura 10) que, conjugados com alguma agitação gerada pelos ventos de SW, ao “sentirem” os 

fundos do Cambalhão, fundos arenosos a -2,00 a -6,00 metros ZH, geram fenómenos de 

turbulência com resuspensão de partículas de areia, que entram de novo no canal, estando 

sistematicamente a ser realimentado. 

O transporte dos sedimentos e a formação destas dunas é, pois, resultante da acção 

combinada das correntes de marés e de agitação local. Se, por um lado, as correntes de maré 

actuam e interagem sobre a propagação das ondas modificando o seu percurso, a acção da 

agitação, por outro, vai modificar o transporte de campos de corrente. 
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4.2- Custos de manutenção 

 

Os custos de manutenção anual dos canais são avultados e são factores que têm merecido 

uma profunda reflexão interna na APSS, decorrente das dificuldades inerentes a fiabilizar 

previsões de necessidades de dragagem, onde as variáveis da incerteza que se projectam no 

futuro são grandes e, necessariamente a correspondente previsão de valores a despender é de 

difícil quantificação, facto que conduz a erros sistemáticos por excesso ou diferença, dada a 

imprevisibilidade das variáveis em apreciação e a sua conjugação, bem como os efeitos 

resultantes das suas combinações. 

No entanto é possível representar esquematicamente a abordagem actual, clássica para este 

tipo de operação, que as figuras 12 e 13 pretendem ilustrar. 

Basicamente, na abordagem clássica, que envolvem as operações de manutenção, resumem-

se de uma forma muito pragmática e sintética a resposta a duas questões: 

 Quando? 

 Quanto? 

No entanto os custos “ quanto?”, tem que ser equacionado da seguinte forma: 

 Qual o custo de reposição dos fundos? 

 Qual o custo de transporte a depósito no mar, reposição em terrapleno, 

alimentação litoral ou enchimento de praias?; 

 Qual o custo de incumprimento contratual, ou qual o custo de perda de eficência 

(perda competitividade por dificuldade de “captação” de navios com maiores 

calados)?. 

 

Quanto ao factor “quando”, decorre de um período de tempo “t”, que obriga à intervenção de 

modo a “cota de projecto”, não seja ultrapassado para valores inferiores aos estabelecidos. 

Este período de tempo ”t” poderá não ter uma periodicidade fixa, dado a maior ou menor 

rapidez de deposição, em particular quando não há uniformidade de deposição, estando 

perante fenómenos de “riples”, dunas submersas migrantes, que estão dependentes de 

factores externos de maior ou menor intensidade, tais como: 

 Maior ou menor velocidade de escoamento (dependentes das correntes de marés, e da 

sua maior ou menor amplitude/intensidade, tais como aguas vivas ou mortas, marés 

astronómicas); 

 Maior do menor intensidade da agitação (amplitude/altura e período); 

 Rumo da agitação e tempo de ocorrência; 

 Condições meteorológicas (pressão atmosférica ou precipitação atmosférica (correntes 

de cheia); 

 Alteração do campo de correntes, seja por modificação do “fundo”, seja por variações 

diferenciais de temperatura. 
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Estes factores podem ocorrer conjugados ou de forma individualizada, sendo, por conseguinte, 

difícil prever com exactidão o local e a cota de fundo para um determinado período de tempo. 

Geralmente e por razões contratuais e funcionais, tem-se vindo a adoptar uma rotina ou 

periodicidade anual para as intervenções. Este aspecto tem a ver, principalmente, com os 

seguintes aspectos: 

 É possível planear/programar as intervenções?; 

 Existe garantia de se ter uma draga “à ordem”?; 

 Embora existam factores de aleatoriedade e incerteza, podem-se implementar sistemas 

de monitorização durante este período de tempo e por séries sucessivas de eventos, 

para estimar as quantidades e/ou correlacionar por relações de causa-efeito os 

factores que poderão ser críticos na geração dos fenómenos de criação de dunas e 

seu grau de mobilidade. 

 

Basicamente a abordagem constante na figura 12 é a seguinte: é definido calado do navio, o 

“resguardo à quilha” e ainda uma parcela de “caixa de assoreamento”, que funciona de folga ou 

de “encaixe de dragado” de modo a que entre cada campanha de dragagem nunca se 

verifiquem cotas do fundo acima da cota de resguardo à quilha, num determinado intervalo de 

tempo “t”. Estes intervalos de tempo poderão ser anuais ou até inferiores no caso de locais de 

grande instabilidade ou com hidrodinâmica muito intensa. 

 

 

Figura 12 

 

As vantagens desta hipótese, podem-se sintetizar no seguinte facto: haverá em cada 

campanha um volume menor de dragagem (menores “agressões ambientais”, garantia de 

fundo, embora com reduzido grau de eficiência. 
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Como desvantagem apontam-se, naturalmente, os custos de mobilização de uma draga, ou 

ter uma “draga à ordem” para um intervalo de tempo reduzido, que tem custos avultadíssimos. 

Há custos marginais, embora menos expressivos, de monitorização (topo-hidrografia, análise à 

contaminação de sedimentos e toda a carga “burocrática” de licenciamento e lançamento de 

empreitada pública. 

 

Outra possibilidade de intervenção, pretendendo-se manter as cotas de projecto, i.e., a cota a 

que deve ser realizada a dragagem alargando o intervalo de tempo entre intervenções (t) entre 

intervalos de dragagem, mantendo os pressupostos ou os mesmos dados de partida da 

hipótese anterior, o que implica um aumento substancial da “caixa de assoreamento” e o 

consequente acréscimo de volumes e custos de dragagem. 

 

 

Figura 13 

 

Como vantagens, pode-se referir que há a manutenção das cotas de fundo, os intervalos 

entre dragagens são mais dilatados no tempo e há, portanto uma redução de custos de 

mobilização e desmobilização de dragagens. 

Quanto a desvantagens, há um inequívoco aumento do volume das quantidades a retirar, 

com o natural incremento de custos. Por outro lado, a dragagem, sendo feita em maiores 

volumes, implica equipamentos de maior rendimento ou uma dragagem “mais agressiva do 

ponto de vista ambiental”, que poderá colidir com períodos de maior desenvolvimento da 

dinâmica vegetativa das espécies, sendo um factor de conflito ou perturbação com ONG´s ou 

próprias entidades ambientais. Por último, este esforço de aprofundamento, dado não existir 

um conhecimento aprofundado do comportamento hidrodinâmico da parte final do canal da 

base, pode vir a gerar uma alteração ao comportamento dunar, já por si de grande 

imprevisibilidade, potenciando as amplitudes entre as cristas e as cavas, com eventual 

“necessidade” mais rápida da situação de equilíbrio das cristas das dunas. 
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Resumidamente, poderemos dizer que o custo de uma dragagem pode-se expressar da 

seguinte forma: Sendo um Custo total, o custo total das dragagens, -C1, o custo referente à 

mobilização e desmobilização de equipamento e monitorização (batimetria, estudos de 

contaminação de sedimento, dragagem e deposito; -C2, os custos referentes à perda de 

competitividade do porto, indemnização por atrasos, custos de segurança e C3, os benefícios 

decorrentes do aprofundamento/manutenção dos fundos para manter a actividade, podemos 

representá-la da seguinte forma: Custo total= (-C1)+ (-C2)+ C3,    

Se:  

 Ctotal>0, Indica que o custo da intervenção é compensado;  

 Ctotal<0 Indica que o custo da intervenção não é compensado;  

 

Convém referir que estas são abordagens que a APSS, SA, tem vindo a implementar, embora 

ciente das incertezas e dificuldades de previsão, procurando compensá-las, com uma sobre-

dragagem, determinada de modo a minimizar os volumes a dragar, garantindo sempre as 

condições de operação e segurança e optimizando os custos inerentes à gestão da incerteza, 

que, como vimos, decorrem de uma multiplicidade de factores. 

A título de exemplo apresenta-se, na figura 14, um troço de perfil longitudinal, na crista Norte 

do talude do canal da Barra, onde se pode verificar a variação e movimento dunar de um 

pequeno troço inicial do canal da barra, no intervalo de tempo entre 25 de Maio a 21 de Junho 

de 2011, sendo de registar que se tratam exactamente dos mesmos pontos, obtidos por GPS 

diferencial, devidamente calibrado. 

 

 

Figura 14 

 

A 24 de Maio verificou-se quarto minguante, durante o intervalo de tempo até à Lua Nova 

seguinte, que ocorreu a 1 de Junho, a amplitude média entre Preia-mar e Baixa-mar rondou 

1,30 metros. No dia 15 de Junho, verificou-se Lua-cheia e, a 23 de Junho, quarto minguante. 

Neste período, embora a tendência das marés fosse para crescer, não estávamos em períodos 

de marés-vivas, sendo de registar que as amplitudes entre marés rondaram 2,10 metros, logo 
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registando-se um incremento das velocidades de vazante. No entanto, durante este intervalo 

de tempo, pode-se constatar que se verificaram variações da ordem dos 0,40 metros, com 

movimentação longitudinal/migração das areias de montante para jusante. 

Este é, pois, o desafio que é necessário enfrentar: conhecer, caracterizar e tentar entender, 

estes fenómenos, para definir as melhores estratégias e práticas de actuação. Para isso a 

APSS tem vindo a desenvolver, integrada no seu Plano de Monitorização, uma rede de 

aquisição de dados meteorológicos, de maré e agitação, a par de campanhas sistemáticas e 

periódicas de levantamentos hidrográficos em sistema de multifeixe. 

A informação da rede de meteorologia da APSS está de momento acessível em tempo real a 

partir da sua página institucional (www.portodesetubal.pt), no menu meteorologia, permitindo 

ao utilizador, a qualquer instante, saber, em diferentes locais do estuário, informação como a 

temperatura, precipitação, direcção e intensidade do vento, grau de visibilidade, pressão 

atmosférica, altura da maré e em dois pontos pode-se obter informação sobre a agitação, 

designadamente, período e altura da onda, onda crítica, espectro de energia. Estas estações 

estão localizadas nos pontos indicados na figura 15. 

 

 

Figura 15 

Pode-se ainda aceder, na mesma página, para as variações para cada um destes factores, o 

histórico nas últimas 24 horas. Toda a informação está a ser armazenada em bases de dados 

para servirem de suporte a diferentes estudos promovidos pela APSS ou comunidade 

científica, mediante solicitação expressa para o efeito. 

Toda esta informação será introduzida numa plataforma de tratamento gestão e 

disponibilização de informação (figura 16), onde será utilizada para aferição, afinação e 

credibilização dos modelos de meteorologia e agitação marítima desenvolvidos de forma a 

possibilitar a disponibilização de dados de previsão fiáveis que conjugados com os 

levantamentos batimétricos sistemáticos permitirão a disponibilização de mapas e perfis de 

rotas predefinidas com indicação de “altura de água” disponível. Este processo de trabalho não 

só possibilitará a definição do “resguardo á quilha” de uma forma mais dinâmica tendo por base 

valores reais em vez dos incrementos fixos utilizados actualmente, como permitirá a 

optimização do esforço de dragagem em áreas de absoluta necessidade. 

 

http://www.portodesetubal.pt/
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Figura 16 

 

É intenção da APSS procurar aumentar o âmbito e amplitude dos descritores a obter e 

integrar/cruzar informação em tempo real, de forma a conseguir progressivamente maior 

amplitude e confiança na informação obtida de forma a atingir o objectivo último deste projecto, 

que consiste em possibilitar o acesso em tempo real a informação de todos os eventos que 

estão a ocorrer numa determinada área geográfica do porto de Setúbal, da sua interacção e 

dos efeitos que podem gerar quando combinados entre si, de modo a poder determinar com 

exactidão a cada instante para qualquer ponto nos canais e bacias de rotação e 

estacionamento os resguardos ao fundo disponíveis para a operação portuária contribuindo 

para reduzir o chamado “resguardo à quilha”, que mais não é que uma margem de segurança 

que se poderá considerar muito conservativa (figura 17). 

De igual modo, recorrendo aos modelos de previsão de agitação local e meteorologia poder-se-

á contribuir, de forma muito objectiva, para a programação e planeamento das operações de 

entrada e saída de navios permitindo a definição de “janelas de oportunidade” de uma forma 

segura. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 
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O actual método de cálculo ou recomendações para o resguardo á quilha, assenta, 

basicamente, num sistema determinístico, logo mais reducionista, “obrigando” a esforços de 

dragagem e consequentes custos financeiros e ambientais para que se cumpram os 

“standards” de segurança ainda que, provavelmente, não se justificarão dada a improbabilidade 

(ou reduzidíssima probabilidade) de ocorrência de alguns dos fenómenos que incorpora em 

simultâneo. 

Assim e à laia de conclusão, poderemos dizer que certezas não existem e as dúvidas são 

muitas; daí a necessidade de se aprofundar o conhecimento, seja qual dos métodos que se 

sigam e as rotinas de manutenção/conservação que se adoptem. Contudo, será inequívoco 

que, da adopção do actual modelo, com rotinas no tempo entre dragagens, definição de 

“resguardos à quilha” assentes essencialmente em métodos empíricos e dependentes da maior 

ou menor experiência e sensibilidade de um técnico, não parece advir a maior optimização, 

eficiência e rentabilidades possíveis. 

Existem outros modelos ou visões sobre a determinação dos “resguardos à quilha”, sejam por 

métodos probabilísticos ou observação em tempo real, no entanto, seja qual for o critério, este 

deverá estar assente no entendimento rigoroso, que a manutenção dos fundos tem custos 

financeiros, ambientais e de segurança que deverão impor a sua optimização, e que o 

aprofundamento dos estudos, apoiados em ferramentas de apoio á decisão como os SIG´s, 

bases de dados e novas abordagem, poderão trazer benefícios substantivos, quer no aumento 

do conhecimento, quer na redução de custos e impactos ambientais e que, por isso, 

entendemos que vale a pena continuar. 

 

Setúbal/Julho de 2011 
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