
Summary 
 
Coastal erosion is a growing concern to the decision-makers, politicians. Where the 

erosive phenomena assume great importance, sand bypassing systems are often an 

available – if expensive – option to restore, partially or fully, the littoral drift at a given 

section of the coast. 

The main purpose of this project focuses on presenting an adequate basis for the 

definition and design of reliable sand bypassing systems. Although the engineering 

aspects of a bypassing plant present high complexity, it is recognized that the crucial 

stage of design a system is the definition of its layout which in turn relies heavily on the 

available data. Thus, the project places a strong emphasis on the coastal processes and 

site characterization that must be taken into account while defining the type and general 

characteristics of the system to install. 

Additionally, the thesis also covers the technical aspects of the bypassing components – 

dredging, transporting and discharging – as well as some of the most relevant bypassing 

systems worldwide, exposing some of the good practices and the main issues that have 

led to the success or downfall of those systems. 

Finally, some guidelines for the design of sand bypassing systems are provided, which 

compile all previous information and could constitute a road book for the early stages of 

design. 

 

 

Sumário 
 

A erosão costeira assume uma preocupação crescente nas mentes dos decisores 

políticos e das populações ribeirinhas. Em zonas onde é necessário reduzir o impacto 

da erosão, a solução poderá passar pela construção de sistemas de transposição de 

areias que recuperem, total ou parcialmente, a deriva litoral. 

O principal objectivo deste documento passa pela apresentação de uma base firme 

para a definição e projecto de sistemas de transposição de areias. Apesar de os 

aspectos técnicos da transposição de areias serem complexos, é reconhecido que a 



fase mais crucial do projecto é a definição do layout que, por sua vez, depende da 

qualidade da informação recolhida. 

Consequentemente, esta tese foca-se nos processos costeiros e na recolha de 

informação, necessários para definir com sucesso o tipo e as características do sistema 

a desenvolver. 

Adicionalmente, este projecto também cobre os aspectos técnicos dos componentes de 

um sistema de transposição – dragagem, transporte e descarga dos sedimentos – bem 

como os sistemas mais relevantes a nível internacional, expondo as boas práticas e os 

principais problemas que determinam o sucesso ou insucesso dos sistemas. 

Finalmente, apresenta-se uma estratégia para o projecto de sistemas de transposição 

de areias que procura compilar toda a informação apresentada nos restantes capítulos 

e se apresenta como um roteiro para as fases iniciais do projecto. 
 


