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RESUMO 

A proteção da linha costeira portuguesa encontra-se como uma prioridade nacional como consequência 

do recuo da linha costeira ameaçando património edificado. Devido à falta de fontes sedimentares e 

retenção de sedimentos em bacias fluviais, que têm originado a redução da alimentação natural das 

praias, exposta a condições muito energéticas e dinâmicas provocadas pelas fortes condições de agitação 

marítima e correntes, a costa oeste portuguesa está a sofrer alterações, maioritariamente recuos. 

Numa tentativa de encontrar alternativas à utilização de soluções do tipo “hard”, foram executadas 

intervenções, a título experimental, baseadas em materiais geossintéticos de confinamento de areias, 

especificamente em cilindros de geossintéticos. Os cilindros são instalados, funcionando como um 

núcleo dunar resistente contrariando as investidas do mar, a destruição de duna remanescente e o 

património edificado adjacente. São três os casos em estudo: Moledo do Minho, norte das Torres de Ofir 

e restinga de Ofir. As intervenções na praia de Moledo do Minho e na praia a norte das Torres de Ofir 

foram projetadas pela FEUP e executadas nos anos de 2014 e 2015, respetivamente. 

Conclui-se que estruturas de defesa costeira aderentes, executadas em cilindros de geossintéticos, para 

controlo da linha de costa podem ser uma boa alternativa às executas com blocos de enrocamento e 

betão, num intervalo de condições de agitação marítima. A monitorização dos casos em estudo revelou 

a necessidade de um controlo aprimorado nos trabalhos de implantação, como também das 

caracteristicas do material geossintético, prevenindo ocorrências de danos por corte, perfuração ou 

abrasão. O material tem ainda de se apresentar resistente a meios aquáticos e aéreos agressivos. 

A nivel sedimentar, a dinâmica do local de implementação está relacionada com a durabilidade da 

estrutura implementada na medida que a areia representa uma proteção à solução. Quanto maior for a 

quantidade de areia erodida, mais vulnerável fica a estrutura exposta às ações marítimas e solares. 
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ABSTRACT 

 

The protection of the Portuguese coastline is as a national priority as a result of the shoreline retreat 

threatening built heritage. Due to lack of sedimentary sources and retention of sediments in river basins 

which have originated the reduction of the natural nutrition of beaches, exposed to very energetic and 

dynamic conditions caused by heavy sea and currents stirring conditions, the Portuguese west coast is 

changing mostly retreats. 

In an attempt to find alternatives to the use of type solutions "hard" interventions were implemented on 

a trial basis, based on confinement of geosynthetic materials sands, specifically in geosynthetics 

cylinders. The cylinders are installed, functioning as a tough dune core opposing the onslaughts of the 

sea, the destruction of remaining dune and the adjacent built heritage. There are three case studies: 

Moledo do Minho, north of Ofir towers and sandbank of Ophir. Interventions on the beach of Moledo 

do Minho and on the beach north of Ofir towers were designed by FEUP and implemented in the years 

2014 and 2015, respectively. 

In conclusion, coastal defense structures executed in geosynthetics cylinders to coast line control can be 

a good choice comparing with rockfill and concrete blocks, in a sea wave conditions range. Monitoring 

the case studies revealed the need for improval control in deployment jobs, as well as the characteristics 

of geosynthetic material, preventing occurrences of damage by cutting, drilling or abrasion. The material 

has yet to present resistant aquatic environments and aggressive air. 

Concerning to sediments, the deployment location dynamics is related to the durability of the structure 

implemented as sand represents a protection to the solution. The greater eroded amount of sand, the 

most exposed is the structure to sea and solar actions. 

 

KEY-WORDS: Geossynthetic tube, monitoring, coastal protection 
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1 
INTRODUÇÃO 

 

1.1 APRESENTAÇÃO, ENQUADRAMENTO E OBJETIVOS DO TEMA 

Portugal, país com longa tradição marítima, tem também, atualmente, múltiplas razões (políticas, 

económicas, sociais, científicas) para continuar a considerar o mar como sector prioritário. Detentor de 

um extenso litoral, fortemente polarizador em termos socioeconómicos, destaca-se claramente o 

turismo, principalmente o turismo balnear. Apesar de o turismo de massas ser uma atividade recente 

tendo adquirido grande expressão no século XX, é atualmente o principal responsável pela utilização e 

ocupação do litoral e das zonas costeiras. 

A ocupação de zonas costeiras, designadamente de risco muito elevado, constitui uma realidade, não 

existindo, na maior parte dos casos, estruturas de defesa costeira que permitam atuar com eficácia, caso 

se concretizem ações naturais extremas.  

Verifica-se erosão costeira na generalidade do litoral português, a qual assume aspetos preocupantes em 

diversos troços. Raros são os casos onde se verifica avanço da linha de costa (isto é, acumulação 

sedimentar). Os fenómenos erosivo estão associados: 

 à subida do nível médio das águas do mar; 

 ao esgotamento de fontes sedimentares da plataforma costeira 

 à contrução de grandes estruturas transversais portuárias e costeira que interrompem a deriva 

litoral; 

 à construção de grandes obras hidroelétricas e albufeiras que reduzem o fluxo sedimentar. 

Quando a erosão começa a ameaçar património o construído, efetuam-se intervenções tendentes a 

salvaguardar esse património, muitas delas de carácter de emergência. 

Dificilmente se actuará ao nível das causas do défice sedimentar no litoral induzida pelas actividades 

antrópicas, porém é possivel abrandar a sua evolução com alimentação artificial de areias apesar de 

serem execuções de valores económicos muito avultados. O litoral português encontra-se num processo 

de forte artificialização progressiva, sendo as estruturas fixas uma constante em vastas extensões do 

litoral. É uma intervenção constante contra a Natureza, na qual se sabe, que se podem vencer algumas 

batalhas e perder muitas outras. 

Nos últimos anos, têm-se ensaiado novas abordagens mais consentâneas com as características naturais 

das zonas costeiras. Tal abordagem baseia-se em intervenções tendentes a manter algum dinamismo do 

litoral, mantendo, tanto quanto possível, as suas potencialidades. Todavia, a expansão deste tipo de 

atuação, é muito problemática quando existem frentes edificadas expostas a ambientes costeiros muito 

energéticos em termos de agitação marítima, marés e correntes. 

As zonas costeiras são, tipicamente, zonas de conflito de atividades, sendo imperativo que se 

estabeleçam bases sólidas para a sua gestão integrada. Em todos os aspetos referidos, a intensa 
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intervenção de investigadores e técnicos é absolutamente fundamental, sendo para isso também 

imperioso que se adquira um melhor conhecimento do funcionamento desses sistemas e das relações de 

interdependência com o meio oceânico e com as bacias hidrográficas respetivas. 

Após as grandes tempestades que atingiram a costa portuguesa durante os últimos invernos e em 

particular o inverno de 2013/2014 foram necessárias medidas de proteção em vários pontos ao longo da 

linha costeira nacional. Especificamente, nesta dissertação, será feito o estudo das praias de Ofir, 

Moledo do Minho e restinga de Ofir. 

Estas praias foram fortemente afetadas com fenómenos acumulativos de erosão inclusive dunar. As 

soluções adotadas proporcionaram-se devido ao intenso estudo laboratorial e desenvolvimento de novos 

materiais como os geossintéticos. Estes materiais têm uma vasta lista de vantagens que serão abordadas. 

As intervenções na praia de Moledo do Minho (conselho de Caminha) e na praia a norte das Torres de 

Ofir (conselho de Esposende) foram projetadas pela FEUP e executadas nos anos de 2014 e 2015, 

respectivamente. 

Decorridos poucos anos, está na altura de fazer uma avaliação inicial do comportamento destas novas 

soluções, a sua viabilidade na energética costa portuguesa, considerações sobre os geossintéticos 

utilizados e quais os apectos a serem melhorados tanto a nível de material como de disposição. Para 

isso, procedeu-se à monitorização dos casos de estudo definidos, realizando visitas presenciais ao longo 

da elaboração do presente trabalho e recolha de dados fotográficos.  

1.2 ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

A presente dissertação sintetiza o trabalho do autor da pesquisa e desenvolvimento, relacionando a 

evolução dos geossintéticos aplicados às obras de engenharia, especificamente, engenharia costeira. Esta 

divide-se em cinco capítulos, abordando: 

No Capítulo um faz-se a introdução ao tema e apresenta-se uma abordagem geral da sua importância.  

No Capítulo dois, intitulado de “Geossintéticos”, é contextualizada a evolução tanto do recuo da linha 

costeira, como a evolução dos geossintéticos. Caracteriza-se, também, este tipo de materiais desde a sua 

base, passando pelas modificações e pelos diferentes tipos até aos testes de conformidade, garantindo a 

qualidade dos mesmos. Abordam-se, ainda, as principais soluções ao nível da proteção costeira. 

No terceiro capítulo é feita a referência às intervenções e praias que foram monitorizadas a nível espacial 

e histórico bem como as condições a que as mesmas estão sujeitas. Referencia-se o projeto inicial, 

alterações do mesmo, problemas em obra e telas finais. 

No capítulo quatro apresenta-se a monitorização das soluções implementadas nos três diferentes locais. 

A monitorização foi realizada através de visitas aos locais, executando registos fotográficos e algumas 

medições, com o objetivo de se obter a ordem de grandeza dos volumes de défice de areia e 

comprimentos de duna. No caso de Moledo do Minho foi, ainda possível o estudo do levantamento 

topográfico fornecido pela empresa que executou a empreitada. 

No quinto, e último capítulo, são apresentadas as principais conclusões, decorrentes do presente estudo 

bem como recomendações futuras. 

Por último discrimina-se a consulta bibliográfica executada. 
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2 
GEOSSINTÉTICOS 

 

2.1 ENQUADRAMENTO 

A população portuguesa vive maioritariamente ao longo ou próximo da costa, facto que se tem vindo a 

agravar cada vez mais. Existe uma grande migração de famílias que trocam o interior do país, à procura 

de novas oportunidades e de vidas mais confortáveis, por centros urbanos onde existe um maior fluxo 

monetário provocando um aumento de construções e infraestruturas nas zonas costeiras. É também de 

fácil compreensão que devido ao grande perímetro costeiro exista uma maior facilidade a nível de gestão 

empresarial (importações e exportações) e serviços, principalmente a nível de transporte de mercadorias, 

utilizando vias marítimas como prioritárias. Estes fatores tornam ainda mais aliciadora a migração para 

a costa, podendo levar a grandes reduções de custos empresariais e por isso, uma centralização de 

negócios na faixa costeira. [21] 

A Comissão Mundial Independente para os Oceanos, no capítulo 4º do seu Relatório "O Oceano...Nosso 

Futuro" em 1998, refere que "a utilização económica e ecologicamente sustentável dos recursos 

oceânicos implica muito mais do que a melhoria da gestão em sectores individuais, como o das pescas, 

do transporte marítimo e da extração off-shore de petróleo, gás e outros minerais. Diz igualmente 

respeito ao reconhecimento da forma como as atividades realizadas em terra afetam o oceano. O enorme 

crescimento da atividade económica e o estabelecimento de cada vez mais pessoas nas zonas costeiras 

estão a ameaçar o valor ecológico dos oceanos”. Tal como se lembra nesse relatório, “As palavras 

"economia" e "ecologia" têm origem na palavra grega oikos, que significa "lar comum" (...). Tem como 

principal objetivo salientar as interfaces entre economia e ecologia e explora o valor dos serviços 

mercantilizados e dos serviços esquecidos, não mercantilizados, prestados pelos oceanos, com vista a 

aumentar a consciência sobre o seu verdadeiro contributo para o bem-estar individual e coletivo". [12] 

Numa situação de ocorrência de fenómenos de erosão a nível mundial, moldando e modificando as 

linhas costeiras, Portugal não é exceção. Tem-se então assistido ao recuo da linha de costa, e as 

populações veem a sua segurança ameaçada. São cada vez mais frequentes situações de vulnerabilidade, 

tendo as zonas de risco proliferado. Para além dos agentes erosivos existem outras causas antropogénicas 

que estão na origem do aumento dos processos erosivos como a subida do nível médio das águas do 

mar, o esgotamento das fontes sedimentares da plataforma costeira, a construção de estruturas fluviais 

que retêm sedimentos e a de estruturas marítimas que condicionam o movimento natural de areias.  

Portugal, com um recurso energético médio-alto (fluxo médio anual de 30 MW por cada quilómetro de 

frente de onda em águas com 50 m de profundidade), tem um potencial de utilização de energia das 

ondas, de onde pode resultar uma produção de energia elétrica na rede de cerca de 10 TWh/ano (cerca 

de 20% do consumo), [7] . Apresenta-se na figura 2.1 o mapa de energia de ondas mundial, onde se 

constata a elevada energia incidente na linha costeira portuguesa. Perante estes valores rapidamente 

verifica-se a enorme exposição a que a costa portuguesa está sujeita. Pode-se então chegar à analogia de 

que quanto maior a potencialidade para o aproveitamento da energia de ondas, maior também serão as 
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dificuldades na manutenção e proteção da linha costeira. Combater os efeitos do mar é uma missão 

intimidante, em virtude da sua grande força.  

 

Figura 2. 1 Mapa de energia de ondas, 24/03/2014, [33] 

Devido à forte vulnerabilidade dos ambientes costeiros, pondo em risco valores naturais e patrimoniais, 

a temática da proteção costeira, tratada pela engenharia costeira, tem suscitado muitas preocupações e 

debates tanto nacional com internacionalmente. Intervenções em pedra e betão, medidas do tipo “hard”, 

têm sido consideradas como uma boa escolha para fazer face aos riscos, podendo comportar-se como 

soluções bastante resistentes e eficazes. Porém, podem desconfigurar a paisagem natural costeira, 

acarretar custos elevados de investimento, nomeadamente, transporte e aquisição de material, pois, 

quando se opta por uma solução deste género, raramente se encontra no local o material necessário à 

execução da empreitada [8]. São elementos típicos destas estruturas os esporões, estruturas longitudinais 

aderentes (paredões) e quebramares destacados podendo ser visto um exemplo respetivamente nas 

Figura 2.2, Figura 2.3 e Figura 2.4. 
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Figura 2.2 Conjunto de esporões, Quarteira, Albufeira, 

[47] 

 

Figura 2.3 Paredão da praia de Moledo do Minho 

 

De modo a combater estas desvantagens, e como não se prevê a diminuição da atividade humana no 

litoral, nem é expectável que haja desaparecimento das causas que levam a escassez de sedimentos [19] 

, foi necessária a busca de soluções inovadoras. Começou-se, então, a falar de soluções ditas “soft” ou 

leves, integrando, mais tarde, os geossintéticos. 

Apesar da utilização deste tipo de material já remonta à década de 50 do séc XX, de acordo com a 

bibliografia disponível, só num passado muito recente (anos 70) é que voltou a despertar interesse em 

maior escala [19]. A falta de know-how acoplada à incerteza, ineficácia e instabilidade perante condições 

de agitação marítima severa, como é o caso da costa Portuguesa, limitam o recurso a este tipo de 

Figura 2.4 Quebramar destacado, Foz do Douro, [48] 
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intervenções [8]. Usualmente estas soluções só eram utilizadas em situações de carácter de emergência 

e/ou temporário, sem que existisse risco humano em regime de baixa energia de ondas e amplitude de 

marés. Não era uma solução muito recorrente dos projetistas da área, presos às convencionais soluções 

de enrocamento e betão.  

De acordo com a Sociedade Internacional de Geossintéticos (International Geosynthetics Society – 

IGS), atualmente, os geossintéticos são uma das tecnologias mais avançadas do mundo “uma vez que 

há um processo contínuo de melhoramento do desempenho dos produtos existentes, baseado em 

pesquisas e na observação do comportamento do geossintéticos na obra”, [36] Este trabalho pretende 

contribuir para esse processo de melhoramento. 

 

2.2 POLÍMEROS BASE E PROCESSOS DE TRANSFORMAÇÃO 

O termo geossintéticos é utilizado para categorizar uma família de materiais naturais, sintéticos ou 

poliméricos utilizados em contacto com materiais naturais normalmente para resolver problemas 

aplicados à engenharia civil, e neste caso concreto à engenharia costeira. Estes produtos são 

caracterizados por poderem ser constituídos por uma grande variedade de materiais e formas, adaptando-

se assim às necessidades das suas funções. 

Inicialmente estas soluções leves recorriam a produtos baseados em fibras naturais (lã, algodão, seda). 

Verificou-se, ao longo do tempo, que as fibras naturais não apresentavam características necessárias, 

devido a sua biodegradabilidade e pouca adaptabilidade aos vários tipos de aplicação, caindo em desuso. 

Ao mesmo tempo que a utilização de produtos baseados em matéria prima natural ia decaíndo, 

inversamente, os produtos baseados em matérias que passam por processos químicos foram 

aumentando, denominados vulgarmente como plásticos, [14].  

Os plásticos, material atualmente mais utilizado no fabrico de geossintéticos, são materiais orgânicos 

sintéticos obtidos a partir do petróleo e dividem-se em duas categorias: termoplásticos e plásticos 

termoendurecidos. A grande diferença relaciona-se com o processo de transformação, tabela 2.1.  

Tabela 2.1 Tipos de plásticos [3]. 
 

 Estrutura molecular Processo de transformação 

Termoplásticos 
Predominantemente 

Linear 

Físico 

(De forma geral por amolecimento) 

Termoendurecidos Ramificada 

Químico 

(A partir de monómeros ou 

prepolímeros) 

 

A designação termoendurecidos não exprime o aspeto da transformação se dar com reação química, nem 

o facto de a estrutura química do polímero se alterar significativamente durante a transformação. 

Para o presente caso irá-se evidenciar a primeira categoria pois é o material constituinte dos cilindros 

de geossintéticos em estudo. Os termoplásticos têm por base uma composição polimérica.  

Proveniente do grego: poli = muitos + meros = partes, são definidos como um conjunto de pequenas 

moléculas denominadas monômeros que se ligam (segundo Crawford, 1998, através do processo de 

polimerização) para formar macro moléculas. Estas cadeias moleculares são ligadas por forças de Van 
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der Waals de fraca resistência o que lhes confere, quando submetidas a temperatura, uma variação de 

estado e dureza muito instável. Por um lado, é uma condicionante a nível de resistência, por outro uma 

vantagem pela sua maleabilidade tanto a nível construtivo como de aplicação. A natureza sintética 

desses produtos proporciona características indispensáveis como alto nível de durabilidade, 

possibilitando a sua utilização em ambientes mais adversos sujeitos a energias e ações maiores ou agente 

erosivos mais ativos. 

Shuka,[23] refere que os polímeros base utilizados em geossinteticos são poliésteres. Apresenta então 

algumas matérias-primas como polietileno teraftalato (PET), polipropilenos (PP), polietilenos (PE), 

polietilenos de muito baixa densidade (PEMBD), polietilenos de media densidade (PEMD), polietilenos 

de alta densidade (PEAD), polietilenos clorinados (CPE), polietitenos clorossulfunados (PECS), 

poliamidas (PA), policloreto de vinilo (PVC), etc, tabela 2.2. 

Tabela 2.2 Matérias-primas utilizadas para manufaturar diferentes geossintéticos [23] 

 

Como exemplos de termoplásticos podem referir-se: acetal, poliamidas, poliéster, polietileno, 

policloreto de vinilo, poliestireno, policarbonato e polipropileno. 

Depois da escolha dos polímeros base, o próximo passo para a produção dos geotêxteis passa por 

métodos tradicionais de tecelagem. Para isso, os polímeros são submetidos a temperaturas acima do seu 

ponto de fusão e posteriormente a processos de extrusão ou fiação continua obtendo-se os componentes 

mais comuns: filamento contínuo circular, tira plana continua, fios ou folha de pelicula. A tecelagem 

baseia-se em processos que tramam estes componentes em duas direções perpendiculares entre si. Os 

geotêxteis tecidos formam uma estrutura planar, com poros relativamente regulares. Apresente-se três 

tipos de geotêxtil tecido, tabela 2.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geossintéticos Matérias-primas 

Geotexteis PP, PET, PA, PE 

Geogrelhas PEAD, PET, PP 

Georredes PEMD, PEAD 

Geomembranas PE, PVC, CPE, PECS 
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Tabela 2.3 Tipos de tecelagem dos geotêxteis ,Fonte: IGS Basil 

Tipo de Tecelagem para formação de 

geotêxteis tecido a partir de: 
Imagem 

Monofilamentos (filamentos únicos) 

 

Multifilamentos (filamentos múltiplos) 

 

Fitas 

 

A espessura dos geotêxteis tecidos fabricados a partir de mono e multifilamentos varia entre 1.0 e 2.0 

mm, sendo superior à dos fabricados a partir de fitas com valores geralmente inferiores a 0.5 mm. 

Os geotêxteis do tipo não tecido são constituídos por monofilamentos, com arranjo aleatório. São 

fabricados dispondo os componentes aleatoriamente sobre uma esteira rolante, ficando a espessura do 

produto condicionada à velocidade de avanço da esteira. A estrutura planar é obtida pela ligação dos 

filamentos através de processos: 

 Mecânicos: recorre a agulhagem para o entrelaçamento dos filamentos; são conhecidos como 

geotêxteis não tecidos agulhados. A sua espessura varia entre 0.5 a 1 mm. 

 Térmicos: a incidência de calor permite a coesão e fusão os pontos de contacto dos filamentos 

denominados geotêxteis não tecidos termo ligados ou termo soldados. 

 Químicos: fornece uma ligação adicional pela aplicação de resinas acrílicas; são conhecidos 

como geotêxteis não tecidos ligados quimicamente. A sua espessura varia entre 0.5 a 3 mm. 

A melhoria das propriedades de um termoplástico pode ser conseguida por introdução de diversos 

aditivos durante o seu processo de fabrico desempenhando um papel fundamental na estabilização dos 

polímeros-base. Os aditivos mais vulgarmente utilizados para melhorar a resistência à degradação dos 

termoplásticos são os estabilizantes térmicos, os anti-ultravioleta (anti-UV) e os antioxidantes. Há ainda 

outros tipos de aditivos, nomeadamente enchimentos e elementos de reforço, plastificantes, colorantes 

e aditivos para melhorar a trabalhabilidade e desempenho dos plásticos. Para minimizar qualquer 
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limitação que exista utilizam-se, no dimensionamento dos geossintéticos, coeficientes de redução que 

representam os vários agentes e mecanismos de degradação que afetam a sua durabilidade. De facto, o 

dimensionamento destes materiais requer que fique assegurado que os geossintéticos funcionem durante 

um determinado tempo de serviço mantendo valores mínimos para determinadas propriedades. [19] 

Apesar de ser uma matéria delicada, criteriosa e vasta, através do aprofundamento do seu estudo com 

resultados eficazes e eficientes, começa a existir uma grande aceitação deste tipo de material. Pode-se 

então salientar inúmeras vantagens para a utilização deste tipo de solução como: 

 seu baixo custo; 

 disponibilidade elevada; 

 facilidade de manuseamento/instalação; 

 impacte ambiental pouco significativo; 

 evitam a utilização de estruturas de dimensionamento exigente; 

 evitam a utilização de materiais naturais com baixa ocorrência; 

 permitem a utilização de solos que tradicionalmente não seriam considerados adequados, como 

material de aterro, quer como material de fundação. 

2.3 CLASSIFICAÇÃO DOS GEOSSINTÉTICOS SEGUNDO A SUA ESTRUTURA 

A classificação dos geossintéticos pode ser obtida relativamente à sua estrutura separando-se em 

geomembranas, geotêxteis, geocompósitos e produtos relacionados. A estrutura deste material é-lhe 

conferida essencialmente pelos diferentes processos de fabrico. Na figura 2.5 pode ser observada uma 

classificação dos geossintéticos com base na sua estrutura. 

 

Figura 2. 5 Classificação dos geossintéticos de acordo com a sua estrutura [19] 

O ramo dos geotêxteis está em constante evolução. É por isso possível encontrar para além da sua forma 

simples, uma vasta gama de produtos e produtos compostos. Apresenta-se no quadro seguinte alguns 

desses produtos. 
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Tabela 2.4 Exemplos de produtos de geotêxteis 

Geossintéticos Descrição Exemplo 

Geogrelha Caracterizam-se pela sua 

estrutura em forma de grelha, 

com malha retangular ou 

quadrada e o seu uso é 

predominantemente 

estrutural, como reforço de 

estruturas de solo. 

 

Geomanta Possuem estrutura 

tridimensional, a espessura é 

relativamente grande, 

contrariando os geotêxteis 

possuindo 90% de vazios. A 

principal aplicação é a 

proteção superficial contra a 

erosão.  

Geocomposto Produtos compostos por dois 

ou mais geossintéticos, 

geralmente com duas 

camadas de geotêxtil e uma 

geomanta a separa-los. O uso 

mais comum é em sistemas 

de drenagem. 

 

Geocélula Apresentam-se em painéis 

com estrutura tridimensional 

integrando um conjunto de 

células contiguas com 

formato de favo de mel. 
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Georrede Possuem estrutura 

tridimensional com grande 

volume de vazios. É muito 

comum à sua utilização em 

geocompostos. 

 

Geomembrana Produto que apresenta uma 

excelente função como 

impermeabilizante. São por 

isso muito utilizadas em 

canais, aterros sanitários e 

barragens  

 

 

2.4 FUNÇÕES E APLICAÇÕES DOS GEOSSINTÉTICOS 

Como já referido anteriormente, os geossintéticos têm cada vez um papel mais evidente nas obras de 

engenharia, porém podem ter variadas aplicações e por isso diferentes necessidades funcionais. Isto é, 

sem dúvida que um ponto de partida para o seu dimensionamento de modo a hierarquizar as suas 

funções, definindo assim os requisitos e as características que o material deve apresentar para 

desempenhar convenientemente as funções para o qual foi selecionado. 

Pela norma EN ISO 10318-1:2015 (NP EN ISO 10318-1:2015), Geosynthetics, da Comissão Europeia 

de Normalização (CEN) são destacadas sete funções principais que os geossintéticos podem 

desempenhar: 

a) drenagem; 

b) filtragem; 

c) proteção; 

d) reforço; 

e) separação; 

f) controlo de erosão superficial; 

g) barreira de fluidos. 
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a) drenagem b) filtragem c) proteção 

   

d) reforço e) separação f) controlo de erosão superficial 

 

 

 

 g) barreira de fluidos  

Figura 2. 6 Funções dos geossintéticos (adaptado de [45]). 

Com a função impermeabilizadora tanto de gases como de fluidos, as geomembranas tornaram-se 

numa componente fundamental em aplicações de engenharia civil devido à grande necessidade de 

proteção subterrânea. Estas barreiras apresentam elevada eficácia e por isso a sua grande aceitação pelos 

técnicos da área. Devido ao contacto com a heterogeneidade de subsolo ou material de recobrimento 

(como exemplo blocos de enrocamento), podem ocorrer danos nos geossintéticos. É por isso necessária, 

a devida e adequada proteção dos mesmos principalmente, quando há a possibilidade de presença de 

pontas sejam elas em bico e/ou afiadas. 

O geotêxtil mais comum em camadas de proteção é o já referido geotêxtil não tecido agulhado. É obtido 

através de ligação mecânica, conseguida através da passagem da malha por milhares de agulhas, com 

farpas, que se movimentam continuamente. A função deste tipo de geotêxtil esta diretamente ligada com 

a espessura da camada. 

A captação e transporte tanto de águas pluviais, de águas superficiais como aguas subterrâneas podem 

integrar sistemas de drenagem com geossintéticos. Cada vez é mais usual a utilização de soluções de 

drenagem combinando compósitos e uma ou mais camadas de geossintéticos atuando como filtros. 

Impedindo a movimentação de partículas sólidas tanto em dunas como em canais é conseguida a função 

de controlo de erosão. 

Muitas vezes os geossintéticos são instalados entre camadas de solo para o melhoramento das suas 

propriedades mecânicas pela dissipação de tensões minimizando assim a sua deformação. Está-se, 

portanto, perante a função de reforço. Geotêxtis, geogrelhas e geocompósitos são utilizados como 
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estruturas de retenção, estabilização de declives e reforço de fundações quando se está diante de um solo 

com baixa capacidade de sustentação. 

Como função separativa, os geotêxteis são usados para prevenir a mistura de camadas de solo ou 

materiais de menores dimensões. Esta função é prioritária em obras de vias de comunicação, tanto de 

estradas como vias férreas, e obras hidráulicas. 

Em aplicações de filtragem, os geotêxtis desempenham um papel de retenção das partículas do solo 

permitindo a passagem dos líquidos. É necessária a avaliação de eficiência tanto do filtro mecânico 

como hidráulico. Mecânico na medida em que é necessária uma determinada retenção de sólidos e 

hidráulica pois é necessária a passagem da parte liquida sem pressões hidráulicas. 

A mesma norma (EN ISO 10318:2015), faz também referência às principais aplicações. São elas 

apresentadas seguidamente: 

a) reservatórios e barragens 

b) depósitos de resíduos líquidos 

c) depósito de resíduos sólidos 

d) canais 

e) obras rodoviárias 

f) obras ferroviárias 

g) fundações de estruturas de suporte 

h) sistemas e controlo de erosão 

i) tuneis de estruturas subterrâneas 

j) sistemas de drenagem. 

 

Numa tentativa de controlar a erosão costeira (h-sistemas e controlo de erosão) em praias arenosas e 

dunas, o reforço com barreiras em geotêxteis é uma solução simples e de baixo custo. A existência de 

matéria-prima no local, areia, pode então ser disposta em camadas, com espessuras pré-definidas, 

compactadas e confinadas estando envolvidas em geotêxteis formando um núcleo dunar. As dunas 

reforçadas com as soluções em geossintéticos absorvem a energia proveniente das ondas reagindo com 

esforços axiais no tecido geotêxtil. Para assegurar a resistência e longevidade da solução nestes materiais 

“leves” contra estragos de origem mecânica e ambiental, é recomendado o recobrimento com areia e 

reperfilamento o mais perto do perfil natural da zona em questão. 

2.5 PROPRIEDADES DOS GEOSSINTÉTICOS 

O período de vida de uma obra de engenharia costeira está fortemente dependente dos materiais 

aplicados e estes das suas propriedades influenciando o seu comportamento. Esta necessidade deve-se 

à forte exposição energética, às ações de cargas cíclicas e à agressividade dos ambientes marítimos a 

que estão sujeitas. Tal como já foi referido, dependendo da sua aplicação o geossintéticos tem de conferir 

determinadas propriedades físicas e de resistência, a durabilidade, a adaptabilidade, o custo, a facilidade 

de manuseamento e colocação em obra, a disponibilidade, os requisitos de manutenção e o impacte 

ambiental. É importante considerar e rever desempenhos passados em condições semelhantes. Em 

Portugal o material geotêxtil deve conferir características compatíveis com NP EN 13253:2006 – 
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“Geotêxtis e produtos relacionados -  características requeridas para a utilização em obras para o controle 

da erosão (proteção costeira, revestimento das margens)”. 

Quanto às propriedades físicas e de resistência é imperativo a caracterização do material do geotextil 

quanto ao peso volúmico, a resistência a esforços de tração, de compressão e de torção, a resistência à 

ação de cargas cíclicas, impacto e sismos, à flexibilidade e à compatibilidade com os materiais 

adjacentes.  

Observando casos passados, torna-se claro que o peso volúmico sobressai como a propriedade 

fundamental, apresentando uma vasta gama desde os mais pequenos como a madeira e o plástico até aos 

maiores como blocos de enrocamento ou tetrápodes. É igualmente importante ao desempenhar funções 

de suporte (obras aderentes), em estruturas que resistem às ações através do peso próprio (esporões), 

bem como a alimentação artificial de areias em que interessa sobretudo a granulometria do material. 

É importante evidenciar que os geossintéticos são particularmente sensíveis a ações de temperatura, 

radiações ultravioleta (UV), entre outros fatores ambientais. Com evidente exposição a estas ações, 

podem sofrer alterações nas suas propriedades com influência na sua resistência. 

Tentando satisfazer as funções para o qual os geossintéticos são escolhidos, as propriedades específicas 

influenciam o tamanho, forma e estabilidade dos componentes estruturais. Pode ser vantajoso o recurso 

à combinação de materiais distintos na medida em que resistem de maneira diferente às mesmas 

solicitações variando assim os esforços. A combinação dos diferentes materiais pode induzir esforços e 

consequentemente a criação de zonas frágeis na estrutura. É, portanto, imperativo a verificação da 

compatibilidade dos materiais a nível físico e químico. Como exemplo físico pode-se falar da abrasão 

provocada em malhas geossintéticas pelo contacto com blocos de enrocamento 

Uma estrutura muito rígida, tendencionalmente, é mais resistente, porem mais suscetível de “quebra”. 

Relembrando as cargas cíclicas contínuas, os impactes da agitação e ocasionalmente de acelerações 

sísmicas, a longevidade das obras de proteção costeira depende em larga escala da flexibilidade do 

material. É, então, importante garantir esta propriedade que, como consequência, influencia a 

capacidade da estrutura absorver as cargas acima mencionadas. 

Quando se fala de estruturas esbeltas, ou seja, relativamente compridas face à sua secção, refere-se a 

estruturas rígidas. Contrariamente, em estruturas flexíveis, isso não acontece exatamente devido as 

propriedades “menos rijas”. Por vezes é necessária a implementação de estruturas tão longas que se 

torna inconcebível a sua execução numa única peça. De certa forma, quando se está perante uma situação 

destas, é-se obrigado a fazer divisões que enfraquecem a estrutura, criando áreas vulneráveis (juntas 

e/ou sobreposições). Deve-se evitar que tal aconteça, e quando não é possível, devem ser minimizadas. 

Em toda a estrutura, mas essencialmente nestas zonas, por efeito das solicitações, os materiais tendem 

a acomodar-se ganhando novas posições de equilíbrio. Tendencionalmente as novas posições 

equilibradoras são mais estáveis do que as anteriores permitindo a adaptabilidade das distintas formas 

e tamanhos dos materiais em ambientes muito variados. 

Em qualquer obra de Engenharia Costeira os custos são uma consideração prioritária para a definição 

da solução adequada do ponto de vista técnico-económico. Estes custos referem-se tanto aos custo 

iniciais como os de manutenção que estão diretamente ligados com a vida útil da estrutura. Enaltece-se, 

então, a importância da utilização de materiais de elevada resistência à degradação, ou seja, de elevada 

durabilidade. Entre os fatores de degradação mais relevantes em ambientes marítimos encontra-se a 

abrasão, o ataque químico, a corrosão, a biodegradação, os ciclos emerso/imerso e as temperaturas 

extremas. A estes fatores acrescenta-se a danificação durante a instalação, resultante da colocação 

negligente ou descuido na operação de maquinarias. 
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Ainda falando de questões financeiras, pode referir-se a elevada quantidade de material envolvida numa 

empreitada, não só o transporte do mesmo da origem para o local da obra, mas também as 

movimentações no estaleiro. Em certas situações é necessária a criação de acessos excecionais ou até 

licenças especiais dependendo do equipamento disponível para a execução e, futuramente, na 

manutenção da empreitada. 

Por tudo isto se conclui que a seleção de um material tem de ter em conta, por um lado a sua 

disponibilidade imediata e futura, e por outro lado a sua facilidade de manuseamento, já que, 

materiais difíceis de manusear, isto é que requerem técnicas ou equipamentos especiais, ou requerem 

habilidade ou treino especializado dos operários, aumentam significativamente os custos dos projetos. 

Tanto em disponibilidade como em facilidade de manuseamento, os materiais geossintéticos podem 

constituir uma alternativa eficaz aos materiais tradicionais.  

Refira-se, por último, os impactes inerentes à solução de origem ambiental ou paisagística. Os principais 

efeitos ambientais sentem-se maioritariamente durante o processo construtivo. O processo integra 

operações de dragagens e movimentação de areias originando turvação da águas e interação com o 

ecossistema no local. Em regra, as estruturas providenciam habitats favoráveis para as espécies e por 

isso, a construção deve ser executada durante os períodos de migração das espécies. Desta maneira 

consegue-se minimizar os conflitos ambientais. 

Finalmente, deverão ser considerados os impactes paisagísticos presentes e futuros na obra. 

Fundamentalmente, os sistemas de reforço e estabilização dunar com geossintéticos prende-se pelo 

encapsulamento de material sedimentar formando assim um núcleo mais robusto e estável. Refira-se 

que os geossintéticos de maiores dimensões são mais estáveis sob ação das cargas cíclicas.  

 

2.6 CILINDRO DE GEOSSINTÉTICOS 

2.6.1. CARACTERIZAÇÃO E FUNÇÕES 

Um cilindro de geossintéticos (CG) é um elemento em material geotêxtil, capaz de reter o material com 

o qual é cheio, normalmente areia. As suas dimensões podem ser várias dependendo da sua aplicação, 

do projeto, das condições de implementação e instalação, figura 2.7.  

O geotêxtil possui uma ou mais aberturas de enchimento, localizadas na parte superior do cilindro. O 

enchimento é executado através de bombagem hidráulica devendo haver um controlo granulométrico 

das areias de enchimento da estrutura de confinamento, figura 2.8. Não podem ser utilizados sedimentos 

com conchas, algas ou detritos prevenindo danos no material ou entupimento do tubos de bombagem. 

O material bombado, deve ser uma solução preferencialmente com 4 partes de água para 1 de areia. A 

água posteriormente sai do interior do cilindro pelos seus poros. O volume ótimo de enchimento é de 

80%, perdendo resistência, ao atrito, para valores superiores. [2] 

Numa aplicação em que tenha uma extensão mais vasta ou com mais altura, podem ser utilizados como 

um conjunto, formando uma estrutura e garantindo assim uma maior estabilidade. Quando existe a 

necessidade de uma configuração em altura, deve ser executada sobrepondo os geotêxtis em 50%. Sendo 

uma configuração em extensão, os cilindros podem ser colocados justapostos ou sobrepostos, [17] 

Existem 3 pontos críticos que os CG podem apresentar, dois a nível estrutural e outro a nível de 

estabilidade. O primeiro relaciona-se com as bocas de enchimento e tampas, figura 2.9. Sendo o 

geossintético uma malha com forças axiais distribuidas por todo o tecido, a abertura das bocas de 

enchimento cria uma zona de fragilidade. Por observação destes elementos nas obras tratadas mais à 

frente, a fixação das tampas deve incluir reforço de uma manga de polietileno interna e externa, Figura 
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2. 9 Sinalizado o reforço de polietileno nas tampas. Os outros dois relacionados com a sua configuração 

cilíndrica. A nível estrutural, para lhe conferir a sua forma característica, o tecido geotêxtil tem de ser 

cosido. A costura, é sem dúvida um ponto de fragilidade de um CG. Para garantir a qualidade e execução 

das funções para o qual a solução foi adotada, o geotêxtil tem de estar conforme a EN ISO 10321:2008 

– “resistência à tração de costuras/juntas”. A nível de estabilidade prende-se com o facto de a maior 

parte das estruturas de defesa costeira estarem fundadas sobre leitos de areia correndo o risco de 

sofrerem infraescavações, figura 2.10. Quando o ponto mais inferior do cilindro não se encontra 

suficientemente profundo na areia, por exemplo devido àsreferidas infra-escavações é só uma questão 

de tempo até que a estrutura entre em ruína e consequentemente perca por completo todas as suas 

capacidades.  

Para colmatar o problema das infraescavações recorre-se a uma estrutura designada por scour apron ou 

tela de ancoragem. Esta estrutura consiste num filtro, rematado em forma cilíndrica (apron tube) com 

capacidade de encapsulamento de areias. A largura do apron não deve ser menos que duas vezes a altura 

de onda de projeto, [22] 

Existe muito pouca matéria sobre esta solução mas aquando do presente estudo foi desenvolvido outro, 

com o tema “Simulação laboratorial de dispositivos para atenuação de erosão localizadas (scour 

apron) em estruturas de defesa costeira, em cilindros de geossintéticos, 2016. Foram testadas várias 

possibilidades de posicionamento do apron, tamanhos, ângulos de reperfilamento da praia e em 

diferentes condições. Segundo a autora o pescoço de cavalo representa uma função muito importante na 

oposição ao rolamento do cilindro. A nivel de estabilidade, conclui que a vida útil da estrutura depende 

diretamente da proteção contra a erosão, nomeadamente a utilização de tela de ancoragem. Os pontos a 

ter especial atenção são zonas das juntas e a cota do apron tube.  

Assumindo valores de entrada de água muito elevados para configurações justapostas, devem ser 

colocados existindo sobreposição. O tubo de ancoragem deve ser posicionado sempre a uma cota mais 

baixa do que a base do cilindro. Maior comprimento de apron revelou-se mais estável para rebentação 

de onduladação junto da estrutura. 

Ainda, o volume de recobrimento tem: 

 impacto paisagístico favorável 

 impacto parcial no comportamento da estrutura 

 impacto nulo sobre o tubo de ancoragem. 

 

Figura 2.7 Cilindros de geossintéticos na praia de Ofir 

 

Figura 2.8 Típico cilindro de geossintéticos [8] 
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Figura 2. 9 Sinalizado o reforço de polietileno nas 
tampas 

 

Figura 2. 10 Erosão no pé de uma estrutura em 
cilindros de geossintéticos [8]. 

  

  

  

 

 

2.6.2 MÉTODO DE  APLICAÇÃO 

Os cilindros de geossintéticos são de fácil e rápida instalação, seguindo: 

1. O cilindro chega ao local de obra enrolado num tubo de ferro e envolvido em plástico. 

2. Depois de preparada a “cama” com as cotas de projeto, incluindo o pescoço de cavalo, extende-

se o apron. 

3. Procede-se ao enchimento por bombagem hidráulica do apron tube. 

4. Desenrola-se o cilindro no local pretendido, sobre o apron, deixando as bocas de enchimento 

viradas para cima na directriz estipulada. 

5. Faz-se o enchimento do cilindro com recurso a bombagem hidraúlica evitando conchas e algas. 

Note-se que o enchimento deve ser cuidadoso devido ao aumento de pressão no interior do 

cilindro. 

6. Fecho das bocas de enchimento utilizando parafusos. 

7. Repetição do processo. 

2.6.3 EXEMPLOS DE APLICAÇÃO 

CASOS NACIONAIS 

PINE CLIFFS 

O Pine Cliffs Resort é um empreendimento turístico localizado em Albufeira, Algarve, no sul de 

Portugal. Este resort apresenta uma praia adjacente ao complexo que acaba por ser uma das grandes 

atrações do mesmo. Também esta praia sofreu de processos erosivos. O avanço do mar foi de tal ordem 

que para além da diminuição da faixa de praia, chegou ao bar da praia, removendo a areia que funcionava 

como fundação do mesmo. 

Por motivos de segurança e de modo a que a praia não desaparecesse, foi proposta uma solução com 

materiais geossintéticos. Esta solução caracteriza-se pela construção de uma estrutura de proteção com 
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núcleo em geossintéticos de confinamento de material sedimentar da praia, de modo a provocar uma 

retenção frontal, para que mantenha uma plataforma de areal com equipamentos balneares. 

Executada em 2011, tipo de cilindros utilizados foi o TenCate Geotube 1000MB, constituídos por 

multifilamentos de polopropileno tecidos. Apresenta-se na tabela 2.5 as propriedades do material. 

 

Tabela 2.5 Propriedades TenCate Geotube 1000MB 

Material Base PP Tecido 

Dimensão das aberturas 0.60 mm 

Permeabilidade 813 l/min/m2 

Gramagem 949 g/m2 

Força de tração máxima  

Transversal 180 kN/m 

Longitudinal 180 kN/m 

Para essa proteção foram utilizados 3 diferentes dimensões de tubos colocados longitudinalmente 

perfazendo uma extensão de 125 m de praia e uma zona de proteção ao bar da praia, figura 2.11. 

 Tubo com uma altura útil de 2,00 metros após enchimento, diâmetro aproximado do tubo 

de 3,25 m e comprimentos de 31 e 25 metros 

 Tubo com uma altura útil de 1,00 metros após enchimento, diâmetro aproximado do tubo 

de 1,60 m e comprimentos de 13 metros; 

 Tubo com uma altura útil de 1,00 metros após enchimento, diâmetro aproximado do tubo 

de 1,60 m e comprimentos de 19 metros; 

 

 

Figura 2.11 Planta do projecto de protecção e reforço da praia da Falésia, [26] 
 
 

Um dos fatores mais influentes para a execução dos trabalhos foi a maré, pois a zona de implementação 

da maioria dos CG estava inundada na altura de maré-cheia. Assim sendo, os períodos entre marés-

cheias ditaram o tempo de execução dos trabalhos, figura 2.12. 
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Figura 2.12 - Colocação dos Geotube®, [26] 
 

Apresenta-se na figura 2.13, fotografias tiradas 6 meses após a conclusão da obra, que demonstram os 

resultados satisfatórios e que o impacte visual, uma das principais preocupações em obras deste tipo, foi 

nulo. No entanto, foram já realizadas operações de reposicionamento de areias para cobrir os cilindros 

após marés vivas. 

 

Figura 2.13 - Empreitada concluída na praia de Pine Cliffs Resort 

 

PRAIA DA LEIROSA 

A praia da Leirosa situa-se no conselho da Figueira da Foz e é procurada essencialmente por surfistas e 

para fins piscatórios. Na praia foi implementado um emissário submarino de efluentes industriais que 

alterou a dinâmica sedimentar e estrutura dunar, levando à danificação da mesma.  

Foi, por isso, necessária a requalificação e reconstrução do cordão dunar. Inicialmente procedeu-se à 

alimentação artificial de areias com revegetação para estabilizar a estrutura dunar. Todavia, esta solução 

ficava claramente debilitada quando sujeita a agitações marítimas mais rigorosas. No ano de 2004 foi, 

então, implementada uma solução de confinamento em geossintéticos designada de wrap-around, com 

uma extensão de 120m, uma altura de 8 m, figura 2.14. A base da tela foi colocada à cota +2 ZH e 

reforçada com três fiadas de sacos em geossintéticos, à cota +1.5 m ZH, numa tentativa de proteção 

contra infraescavações. 
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Figura 2. 14 Tela em geossintético usada na segunda Intervenção em Leirosa, datado de fevereiro de 2005, [48] 

 

Devido à forte agitação marítima a solução acabou por sofrer danos principalmente na sua base 

condicionando a estabilidade e consequentemente a sua função. Em 2008, a base, foi reforçada com 5 

fiadas de CG com 1.6 m de diâmetro, divididos em comprimentos de 20 m, ilustrado no perfil transversal 

na figura 2.15. 

 

Figura 2. 15 - Perfil do reforço executado na praia da Leirosa em 2008, [48] 

 

Atualmente a estrutura mantem-se ao longo do respetivo comprimento, assistindo-se a fenómenos 

localizados de erosão nas zonas laterais da duna, havendo, porém, recuos de algumas dezenas de metros 

em relação ao alinhamento inicial, figura 2.16. Apesar do que foi citado, a intervenção realizada tem 

carácter de sucesso visto que fixou a frente da duna, sendo que se recomenda a reutilização da mesma 

técnica para o restante comprimento do cordão dunar. [4] 
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Figura 2. 16 Aspeto do cordão dunar da Leirosa, em fevereiro de 2013 [4] 
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3 
CARACTERIZAÇÃO ESPACIAL, 

PROJETO E OBRA 

 

3.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A utilização de geossintéticos já é uma prática muito comum a nível internacional. Existe um grande 

dogma sobre a utilização desses materiais em Portugal, devido ao seu comportamento frente às 

condições adversas, sentidas na costa portuguesa. O presente trabalho dá continuidade a estudos 

realizados em anos anteriores. Esses estudos integram trabalhos experimentais e por isso é uma mais 

valia dar conhecimento à comunidade científica do comportamento em protótipo. 

Este capítulo incide sobre três empreitadas de reforço de sistemas dunares, com estruturas de proteção 

costeira aderentes, com confinamento de areias, utilizando materiais geossintéticos. Os reforços foram 

executados em Moledo do Minho e em Ofir. Nesta última localidade abordar-se-á duas zonas distintas: 

a extremidade da restinga e uma zona de praia do seu corpo. 

3.2 CARACTERIZAÇÃO DE MARÉS E FUNDOS 

Existem vários fatores que contribuem para a erosão, deposição e consequente transformação da linha 

costeira. Porém, é inquestionável, que os mais relevantes estejam associados às ações do mar. A 

interação do mar proporciona a mais dinâmica e energética ação de todas, sendo por isso uma peça 

fundamental no estudo pormenorizado deste tema.  

Na costa portuguesa, as correntes de deriva litoral associadas à obliquidade da agitação marítima 

dominante, são tipicamente na direção norte-sul. Este fenómeno é de fácil perceção aquando da 

observação de obstáculos (ex. esporões). Devido à sua disposição transversal, os esporões, interrompem 

a deriva litoral, o que induz acumulação de areia a barlamar e, consequentemente, pela mesma razão, 

provocam erosão suplementar a sotamar, o que, normalmente, obriga à construção de outros esporões. 

Por essa razão, nos trechos costeiros intervencionados existem, geralmente, campos de esporões, isto é, 

conjuntos, maiores ou menores, de estruturas deste tipo. Existem exceções, podendo-se também 

observar correntes provenientes de sudoeste associadas a estados de agitação provenientes desse rumo. 

http://www.aprh.pt/rgci/glossario/barlamar.html
http://www.aprh.pt/rgci/glossario/sotamar.html
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Indiretamente, pode ser verificado pela análise da direção de ondas que chega à costa portuguesa, 

exibindo altas frequências de ocorrência e intensidades no quadrante norte/oeste. Para uma melhor 

compreensão apresenta-se na figura 3.1 a vista aérea da foz do rio Minho, enquadrando Moledo do 

Minho que é uma das praias em estudo, e também uma imagem representando estatisticamente as 

direções de onda com dados recolhidos pela bóia do Instituto Hidrográfico (IH) em Leixões após 852 

observações durante aproximadamente um ano (de 25/05/2001 a 03/05/2002). É notório que existe uma 

predominância de direções de ondas proveniente de noroeste.  

A agitação marítima é caracterizada por valores de ondas significativas médias com altura entre 2 a 3 

m, períodos desde os 8 aos 12 segundos e valores de ondas significativas em tempestade excedendo os 

8 m com períodos entre 16 e 18 segundos. A maioria das tempestades ocorre entre o período de outubro 

a março surgindo do Norte Atlântico.  

Portugal apresenta marés do tipo semidiurnas, ou seja, o período é da ordem das 12 horas (mais 

exatamente 12.42 horas solares que equivalem a meio dia lunar), com uma variação de altura entre os 2 

e os 4 m. As marés meteorológicas não são significativas, porém podem agravar consequências na linha 

costeira quando combinadas com as marés astronómicas ou tempestades severas.[25] 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 Vista aérea da foz do rio Minho e roseta representando usual direção de 
onda (852 observações), Fonte: Google Earth e Eurosion,2006 
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3.3 PRAIA DE MOLEDO DO MINHO 

3.3.1 CARACTERIZAÇÃO GEOGRÁFICA E TOPOGRÁFICA 

Moledo do Minho é uma freguesia que se situa na zona do Alto Minho, distrito de Viana do Castelo, 

pertencente ao Concelho de Caminha, distando cerca de 3 km deste. “Faz limite a norte com Cristelo, a 

nascente com Azevedo e Venade, a sul com Vila Praia de Âncora e Vile e a poente com o mar” [1], fiura 

3.2. Tem uma área de aproximadamente 765 hectares, da qual fazem parte zonas de vegetação rasteira 

e arbustiva, áreas florestais, áreas agrícolas, zonas húmidas, áreas de rochedo e praia. 

 

Figura 3. 2 Vista aérea de Moledo do Minho, Fonte: Google Earth 

 

Como já referido anteriormente, nas últimas décadas fez-se sentir um desenvolvimento crescente de 

uma dinâmica urbana relacionada com o aumento de construções e o número de pessoas que procuram 

esta zona como local de férias ou descanso à beira mar. Na área territorial junto da praia é exercida uma 

expansão construtiva, tornando-se rapidamente num local privilegiado e direcionado para o turismo.  

A região que o concelho de Caminha engloba, caracteriza-se por ser uma zona bastante montanhosa, 

sendo atravessada pelas bacias hidrográficas dos rios Minho, Âncora e Coura. Pode-se falar de uma 

sucessão de relevos com uma imponência pouco habitual na zona costeira. Como parte integrante e 

estruturante do relevo, a geologia granítica presente na região divide-se em duas zonas, zona de planície 

e zona de montanha. São as duas constituídas por solos graníticos e por isso de baixa permeabilidade 

estando a zona montanhosa mais exposta a agentes erosivos. Apesar das grandes variações de 

temperatura, incêndios, escoamentos de águas da chuva e presença da foz e estuário do rio Minho, existe 

um grande problema de défice de matéria sedimentar para alimentação das praias. A praia de Moledo 

não é exceção. 
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A zona de Moledo corresponde a uma pequena enseada apresentando-se a praia como uma grande baía 

aberta ao oceano, limitada a sul por uma zona rochosa que faz ligação a Vila Praia de Âncora e que se 

estende até à Foz do Rio Minho. “O Minho aparece-nos como um amplo anfiteatro aberto ao mar e à 

influência oceânica” [11] e é lá que se pode encontrar a primeira praia da costa noroeste portuguesa 

designada como Praia da Foz. Refira-se que a praia de Moledo se encontra parcialmente protegida pela 

ilha da Ínsua, onde se encontra-se o Forte da Ínsua classificado pela Direção Geral do Património 

Cultural (DGPC) como monumento nacional, agora devoluto. 

A nível de património edificado destaca-se uma estrutura aderente, paredão, e um moinho de vento. O 

paredão, datado do ano de 1941, com uma extensão de 300m tem função de defesa costeira e de passeio 

balnear (promenade), é constituído por blocos em pedra com três escadarias, do mesmo material, de 

acesso à praia. O moinho de vento, que apesar de ter sido convertido em casa de férias continua a ser 

um dos símbolos da praia de Moledo, figura 3.3. 

  

a) Perfil tipo do paredão da praia de Moledo do Minho b) Moinho fundado nas dunas da praia de Moledo 

do Minho 

Figura 3.3 Principal património edificado em Moledo do Minho, [45] 

Devido às favoráveis condições de agitação provocadas pelo vento e por fenómenos locais de difração, 

esta praia é muito procurada para a prática de desportos, essencialmente surf e kite-surf. Estes 

fenómenos afetam principalmente a direção e altura de onda. São provocados pela Ilha da Ínsua.  

 

3.3.2 REGISTOS E EVOLUÇÃO DA LINHA COSTEIRA 

A linha de costa em Moledo do Minho sofreu evoluções acentuadas ao longo do tempo. Tal variação 

pode ser de facilmente observada através de registos fotográficos aéreos. A ferramenta informática 

“Google Earth” é uma ajuda preciosa pois, para além de disponibilizar as imagens aéreas 

imprescindíveis para a avaliação, permite uma observação temporal e comparativa. Os registos 

apresentados na Figura 3. 4 foram recolhidos cronologicamente as datas 21 de maio de 2004, 11 de 

outubro de 2009, 19 de setembro de 2010 e 29 de agosto de 2013. 

Pela observação fotográfica, refere-se uma diminuição considerável da quantidade de areia no local 

(praia de Moledo) bem como nas zonas envolventes. 
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a) 21/05/2004 

 

b) 11/10/2009 

 

c) 19/09/2010 

 

d) 29/08/2013 

Figura 3. 4 Imagens aéreas sobre a foz do rio Minho e a praia de Moledo, Fonte: Google Earth 

É notória uma diminuição de sedimentos na pequena restinga ou “cabo arenoso” da foz do rio Minho, 

perdendo a forma arredondada passando a uma configuração pontiaguda. Na figura referente à data de 

29 de agosto de 2013 observa-se uma pequena deposição de sedimentos, mas que devido à sua forte 

exposição às correntes de subida e descida de marés bem como dos ventos predominantes de norte, torna 

aquele volume de areias numa estrutura frágil e suscetível a mudanças. Certamente que a alteração do 

“cabo arenoso” teve influência na erosão observada a sul do mesmo afetando as praias, incluindo a de 

Moledo do Minho. Observa-se, então, ao longo do tempo um estreitamento da faixa da praia com perda 

de areia. Mesmo a configuração de uma pequena baía não foi contributiva para a retenção de areias 

como verificada no ano de 2009. 
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Outro aspeto relevante é a dinâmica e configuração dos fundos. Acoplada ao local geográfico (foz), a 

forte energia marítima, as correntes e a pequena granulometria do material sedimentar tornam os fundos 

suscetíveis de grandes alterações – fundos móveis. 

Foi em 2011 que se fizeram sentir os mais notórios efeitos do recuo da linha costeira. Como 

consequência, houve o derrube de um marco centenário de sinalização de barra e de uma considerável 

extensão de estacaria, passadiços, bancos e acessos à praia. Temeu-se pela segurança do moinho, 

fundado nas dunas da praia, figura 3.5.  

 
a) Marco centenário de sinalização de barra 

 
b) Passadiço em madeira 

 
c) Vista sobre o marco e o moinho. Visível forte 

erosão dunar. 

 
d) O mar, com grande agitação, a chegar à duna 

 

e) Ameaça do mar sobre o moinho 

 

f) Destruição dunar e segurança precária do moinho 
Figura 3.5 Tempestade em 2011 que provocou grande destruição em Moledo do Minho, [41] 
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Em 2011 a Junta de Freguesia procedeu à colocação de um muro de blocos de enrocamento na zona 

exposta do moinho existente sobre o cordão dunar de Moledo. Este muro, foi uma intervenção com 

carácter de emergência e ficou com a disposição mostrada pelas figuras 3.6 e 3.7  

 

a) Proteção em enrocamento concedido 
pela AHR-Norte 

 

b) Vista do logradouro do moinho 

Figura 3. 6 Logradouro e proteção com enrocamento do moinho, [41] 

O paredão também não escapou à força da natureza sofrendo vários danos. Estes fizeram-se sentir 

principalmente no topo norte destruindo o muro de coroamento sobre a estrutura.  

  

Figura 3. 7 Destruição do muro superior da estrutura aderente, [41] 

Surgiu a necessidade urgente de concretizar uma intervenção na linha de costa. O projeto de execução 

do IHRH/FEUP de uma intervenção então classificada como de emergência, datado de julho de 2011, 

refere que será utilizada uma técnica inovadora em cilindros de geotêxtil, de cor clara (ocre), 

preenchidos com areia, para reconstituir a duna, de forma a garantir um núcleo mais “resistente”. Esta 

empreitada não chegou a ser realizada, ocorrendo apenas a reabilitação do coroamento da estrutura de 

defesa aderente. 

Em 2014, o fenómeno repetiu-se. “A forte ondulação que se está a fazer sentir junto à costa de Moledo, 

em Caminha, derrubou, esta segunda-feira, cerca de 50 m do muro do paredão de proteção daquela 

praia. Uma vaga com vários metros atingiu o paredão (…), derrubando o muro de proteção e obrigando 

alguns populares que ali se encontravam a fugir do local. Pedras com cerca de 200 quilos foram 

literalmente arrancadas pela força do mar, o que acontece pela segunda vez em menos de um mês”, 

(Jornal de Noticias, 3 março 2014). 
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O nível da água atingiu a arriba da duna, ocorrendo fenómenos de remoção de blocos de enrocamento 

do talude de suporte do moinho, mas o talude desta parece inalterado em relação a uma visita executada 

em novembro de 2013, não deixando de referir “o estado muito debilitado do cordão dunar na 

proximidade da estrutura aderente”. Com a ação da agitação, foi também afetado e destruído o 

tamponamento a norte da estrutura aderente representado na figura 3.8 . [8] 

 

a) Forte ondulação transpondo o muro do paredão 

 

b) Destruição do tamponamento do paredão 

 

c) Vista para sul do muro destruído pelas ondas 

 

d) Vista para norte do muro destruído pelas ondas 

 

e) Vista para norte do muro destruído pelas ondas 

 

f) Destruição junto à escadaria de aceso à praia. 
Figura 3. 8 Registo fotográfico na tempestade no inverno de 2013/2014, [41] 

No quarto capítulo, dar-se-á continuidade à análise feita por Ferreira (2014), fazendo um levantamento 

e respetiva avaliação dos comprimentos do cordão dunar em Moledo do Minho. 
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3.3.3 PROPOSTA DE PROTEÇÃO E ELEMENTOS DE PROJETO 

A proposta de proteção foi enquadrada na estratégia de reposição e reforço do sistema de proteção e 

defesa da linha de costa pretendendo-se o desenvolvimento de soluções de minimização do forte 

processo erosivo observado. Incide na faixa costeira limitada a norte pelo acesso à praia situada na Rua 

da Fontela junto à entrada para o Pinhal do Camarido e a sul pela estrutura aderente já existente no local, 

inclusive.  

No anexo 2 apresenta-se o levantamento topográfico da zona de intervenção e detalhes do mesmo, o 

qual foi realizado em julho de 2011 pela Camara Municipal de Caminha (CMC). 

As cotas medidas no levantamento, são relativas ao Zero Topográfico e não ZH como normalmete se 

utiliza em obras marítimas.  . 

Pode dividir-se a intervenção em duas zonas com trabalhos distintos, Figura 3.9: 

 A primeira foi o reforço e reconstrução do tamponamento do topo norte do paredão.  

 A segunda, a norte da estrutura aderente, a intervenção incluiu a execução de uma estrutura 

baseada em confinamento de areias por cilindros de geossintéticos e por operações de 

reperfilamento de areias. As operações de reperfilamento destinaram-se a movimentar areias 

para a zona superior da praia e arribas de erosão existentes, reconstituindo perfis próximos dos 

naturais cobrindo as estruturas em geotêxtis colocadas. Apesar de já se encontrar projetada em 

julho de 2011, só em 2013 é que a obra foi lançada em concurso público. 

No projeto de execução é definida a intervenção do tamponamento no topo norte da estrutura de defesa 

costeira aderente, utilizando pedra existente no local rematada com betão ciclópico tendo por finalidade 

evitar a sua ruína. Para finalizar esta fase, é recomendado o recobrimento com areia do local 

minimizando os impactes visuais negativos. 

A arriba de erosão deveria ser protegida com um núcleo frontal resistente constituído por cilindros em 

geotêxtil de cor de areia capazes de reter o material sedimentar ao longo de 330 m. Os cilindros 

parcialmente preenchidos com areias, ganhando assim uma forma oval com altura de 3 m e respetiva 

largura de 7 m, deveriam ser posicionados ao longo de uma fiada com a face inferior à cota +2.0 m ZH. 

Veloso Gomes e das Neves, no projeto de execução de 2011, dão indicações referentes à colocação dos 

cilindros, nomeadamente relativas aos remates dos topos bem como dos locais onde se situam as 

costuras. Falam de remoção de elementos de origem pétrea numa medida preventiva à ocorrência de 

danos nos CG e consequente fuga do material de enchimento.[8] 

O número de CG deve ser otimizado ficando a sua definição aquando da empreitada pois pode variar 

segundo as condições encontradas no local na altura da execução. Contrariamente, na necessidade de 

zonas de transição, não deverá ocorrer alterações do perfil transversal tipo. 

Conforme descrito no projeto de execução, os elementos em geossintéticos são colocados sobre um 

filtro rematado em tubo de forma a proteger a fundação a ações erosivas que poderão provocar o colapso 

da estrutura. O apron é do mesmo material geossintético escolhido para o cilindro, sendo no final cosido 

a este. O tubo de ancoragem deve posicionar-se 1m abaixo em relação à face inferior do cilindro e 

preenchido com areia. 



Monitorização do comportamento de estruturas de defesa costeira em cilindros de geossintéticos executados em Moledo 
do Minho e na praia de Ofir 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

32 
 

 

Figura 3. 9 Zona de intervenção em Moledo do Minho, (Adaptado de Google Earth) 

Por último, deve recobrir-se o núcleo, havendo um reperfilamento o mais próximo das condições 

naturais do local possível, movimentando areias da zona entre marés para a zona dunar. A ripagem tem 

em vista a reabilitação e preservação da estrutura aderente como também do cordão dunar. No projeto, 

apesar de ser previsto o recurso à utilização de uma giratória, dois dumpres e um bulldozer, equipamento 

a utilizar contabilizado em horas de trabalho, não era indicado o volume de areias a operar visto que 

ficava condicionado pela situação morfológica da praia aquando da empreitada. Apresenta-se de seguida 

os perfis tipo e a planta da proposta de proteção respetivamente nas figuras 3.10 e 3.11. 

  

Figura 3.10 a)Planta geral com indicação da localização dos perfis transversais da proposta de 
intervenção 
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Figura 3. 10 Perfis tipo da proposta de proteção em Moledo do Minho,[8] 



Monitorização do comportamento de estruturas de defesa costeira em cilindros de geossintéticos executados em Moledo 
do Minho e na praia de Ofir 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

34 
 

 

Figura 3. 11 Planta da proposta de colocação dos CG em Moledo do Minho, [8] 
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3.3.4 REGISTOS DE OBRA E ALTERAÇÕES DE PROJETO 

Inerente a um projeto de engenharia costeira de interesse público, a empreitada foi sujeita a um concurso 

publico com a finalidade de determinar qual seria a proposta mais vantajosa para a sua execução. Foi 

adjudicada à empresa M.Couto Alves (MCA). 

Na execução da empreitada foi utilizado material Geotube 1000 MB do fabricante Tencate. As suas 

propriedades estão descritas no subcapítulo de obras já executadas, na praia de Falésia, em Albufeira. 

Existe uma questão muito crítica e cada vez mais atual, em alguns projetos de obras costeiras, face ao 

desfasamento temporal que existe entre a data de elaboração do projeto e a data de início de obra. Isto 

acarreta, muitas vezes trabalhos extras a nível de movimentações de areias, que se poderão transformar 

num acréscimo de custos. Tal aconteceu no referido estudo. 

A praia, no momento da intervenção, 2014, apresentava uma acreção sedimentar, ou seja, estava mais 

“robusta”. Numa lógica de compatibilização com as quantidades de movimentos de terras (definidos em 

horas máquina), para que os volumes de escavação e aterro não acarretassem trabalhos a mais, houve 

necessidade de ajustar as cotas de instalação dos CG relativamente ao projeto inicial. Foi considerado 

tecnicamente ajustado subir a cota da base dos CG. 

Com o aconselhamento do fabricante de que os trabalhos de bombagem hidráulica do material 

sedimentar de enchimentos dos CG não deveriam ser interrompidos até ao enchimento estabelecido no 

projeto, esta temática foi alvo de avaliações. É muito importante a análise previa da granulometria das 

areias, pois dela depende a escolha dos equipamentos necessários.  

Pode-se salientar três aspetos muito importantes na aferição dos equipamentos a utilizar: 

 Análise prévia da granulometria das areias 

 Número de equipamentos necessários 

 Distâncias de bombagem 

Este último ponto é condicionado pela variação de marés principalmente em baixa-mar afastando a zona 

de sucção do local de instalação dos materiais geossintéticos. Pode ser necessária a criação de uma 

estação intermédia, o que não se mostrou ser necessário em Moledo. 

Uma grande problemática desta empreitada, prendeu-se pela surpresa do aparecimento de uma 

“invasão” de algas na costa. Durante as duas primeiras semanas, todos os trabalhos foram condicionados 

pela drástica redução do rendimento de bombagem devido à presença de algas.  

Apresenta-se de seguida na figura 3.12 um registo fotográfico de algumas operações na execução da 

empreitada em Moledo executado por FVG. 

Com um caracter experimental, foi ainda instalado,cerca de 100m a norte da solução um cilindro da 

marca Geoprotec. 
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a) Invasão de algas que condicionou os trabalhos de 
aspiração de areias 

 

b) “Cama” para o posicionamento do CG 

 

c) Trabalhos de colocação do apron 

 

d) “Apron já instalado e pronto para os trabalhos de 
enchimento do remate tubular 

 

e) Trabalhos de aspiração de areias 

 

f) Instalação do apron concluída e pronto para 

colocação do CG 
Figura 3. 12 Registo fotográfico da empreita em Moledo do Minho, Fonte: FVG 
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3.3.5 TELAS E ASPETO FINAL DE OBRA 

Factores como marés, direção de onda e correntes, tão dinâmicos na costa portuguesa, tornam o sistema 

da alimentação de praia muito aleatório. Atualmente, devido à escassez de sedimentos, existe uma 

tendência de diminuição de volumes de areia e consequentemente cotas de praia. 

Ou seja, durante o período entre o lançamento do concurso da obra até ao seu inicio, as características 

morfológicas do local podem sofrer alterações. Por vezes torna-se necessário proceder a algumas 

mudanças em relação ao projeto inicial ou quando se encontram condições que acarretam muitos mais 

trabalhos do que os previstos inicialmente, ajustamento de cotas. 

Em Moledo do Minho aquando do inicio de obra, a praia apresentava um volume de areias superior ao 

previsto e por isso a base do CG passou da cota +2.0 m para +3.0 m alcançando na zona intermédia 

+4.6m ZH. 

Apresenta-se Figura 3.13 e Figura 3. 14 a planta e os perfis transversais finais da empreitada. 
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Figura 3.13 Planta de implantação dos cilindros em Moledo do Minho, Fonte MCA 
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Figura 3. 14 Perfis transversais final em Moledo do Minho, Fonte: MCA 
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3.4 PRAIA DE OFIR 

3.4.1 CARACTERIZAÇÃO GEOGRÁFICA 

Ofir é uma localidade pertencente à freguesia de Fão, concelho de Esposende, distrito de Braga. É 

limitada a norte pela foz do rio Cávado, e a sul pela vila de Apúlia, Figura 3. 15 Vista aérea de Ofir e 

Esposende. Zonas intervecionadas: restinga (vermelho) e praia a norte das Torres (amarelo), Fonte: 

Google Earth.  

Tal como Moledo é uma região com uma densidade populacional muito baixa, mas com uma grande 

procura na época balnear. As edificações existentes são maioritariamente edificações de férias sendo 

uma localidade altamente dependente de atividades turísticas.  

Localizadas no cordão dunar encontram-se, as tão controvérsas Torres de Ofir, constituídas por 114 

apartamentos e 15 espaços comerciais, um hotel e 15 moradias. 

O presente estudo incide concretamente na restinga (vermelho) e numa zona de praia situada desde as 

Torres de Ofir até, para norte, até à última vivenda do lado do oceano (amarelo). Será pela última 

vivenda que se inicia a caractericterização. 

 

Figura 3. 15 Vista aérea de Ofir e Esposende. Zonas intervecionadas: restinga (vermelho) e praia a norte das 
Torres (amarelo), Fonte: Google Earth 
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3.4.2 REGISTOS E EVOLUÇÃO DA LINHA COSTEIRA 

Desde há algumas dezenas de anos, que Ofir evidencia um processo erosivo gradual. O galgamento da 

duna frontal pela ação das ondas, especialmente durante o inverno com marés vivas e a intensidade da 

corrente de vazante provocadas pelos caudal das cheias fluviais são fatores preponderantes para estes 

fenómenos. 

Após a alimentação artificial em 2001/2002 na extremidade da restinga com areias oriundas do estuário, 

no inverno de 2005/2006, as fortes condições de agitação marítima conduziram à rotura da restinga. 

Este fenómeno derivou, em conjunto com as já referidas causas:  

 da difração das ondas ao contornarem a extremidade da restinga, propagando-se para sul, 

erodindo a face fluvial do elemento; 

 da reflexão incidente no molhe de proteção do Cávado. 

O baixo declive na face oceânica, as correntes e as marés, facilitam os galgamentos oceânicos, o que 

torna toda a estrutura dunar muito mais vulnerável às ações. 

Através da Figura 3. 16 Imagens aéreas de Ofir, Fonte: Google Earth, imagens aéreas recolhidas da 

ferramenta “Google Earth”, consegue-se observar a evolução da zona em estudo. Existe um grande 

intervalo entre a recolha de imagens. Estas datam, cronologicamente de, 17 de setembro de 2003, 13 de 

março de 2010, 22 de junho de 2012 e 11 de maio de 2013. 

Mesmo com informação que não é a mais precisa, é visível no ano de 2010 a desconfiguração aleatória 

da extremidade da restinga. Observam-se os efeitos erosivos, ao longo do tempo, tanto na restinga como 

na praia a norte das torres, pelo estreitamento da faixa de areia presente. 

Foi no inverno de 2013/2014 que ocorreram grandes e persistentes tempestades, ameaçando gravemente 

o património edificado. Não foi possível obter o registo aéreo para uma melhor comparação, mas a 

Figura 3. 17 retrata os fenómenos de erosão ocorridos nessa altura. 

Foi, portanto, imperativo a realização de intervenções, tanto na restinga como na praia, desde o hotel 

ate à última vivenda, ameaçados pelo mar. 

  

a)17/09/2003 b)13/03/2010 
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c)22/06/2012 d)11/05/2013 

Figura 3. 16 Imagens aéreas de Ofir, Fonte: Google Earth 

 

 

b) Linha de água junto ao acesso à praia. Fenómenos 
destrutivos 

 

a) Escadas e rampa de acesso à praia c) Destruição do muro de suporte junto à rampa de 
acesso à praia. 

Figura 3. 17 Registo fotográfico depois das tempestades atingirem Ofir, [50] 
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O projeto de intervenção IHRH/FEUP foi proposto para ser executado em três fases e por ordem 

crescente, figura 3.18. 

 

Figura 3.18 Mapa de fases da intervenção em Ofir a norte das Torres, [15] 

As duas primeiras fases integram as seguintes ações, figura 3.19 e 3.20: 

Fase 1 (executada em 2014)  

 Reperfilamento de areia na praia. A operação de reperfilamento destina-se a movimentar areias 

para a zona superior da praia, reconstituindo um perfil próximo de perfis naturais existentes. 

Fase 2 (executada em 2015) 

 Reposição da defesa aderente existente que tem um paramento exposto em blocos de 

enrocamento. 

 Reforço da escada de betão de acesso à praia que ficou descalçada. 

 Intervenção numa extensão danificada e em risco de derrocada: 

 Demolição e remoção de um muro de suporte em betão da plataforma e de um apoio de 

praia que colapsaram, 

 Construção de um novo muro de suporte, 

 Reconstrução de uma rampa de acesso à praia na zona da praceta. 

 Aterro do tardoz desse muro e na repavimentação da praceta na área afetada. 

 Reperfilamento complementar de areia na praia. A operação de reperfilamento destina-se a 

movimentar areias para a zona superior da praia, reconstituindo um perfil próximo dos 

perfis naturais existentes. 
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Figura 3.19 Localização das intervenções preconizadas pela Polis Litoral Norte (Fases 1 e 2) Presença de 
esporão de Ofir (a sul), equipamento hoteleiro, plataforma (praceta) e acesso à praia urbana e de três edificios 

com 14 pisos, [15] 

 

 

Figura 3.20 Legenda da Figura 3.19, [15] 

 

3.4.3 PROPOSTA DE PROTEÇÃO E ELEMENTOS DE PROJETO 

Após a execução das fases 1 e 2 propostas para a requalificação do segmento de costa em Ofir foi 

desenvolvida a Fase 3. 

A Fase 3, como foi denominado no “Projeto de Execução do Reforço do Sistema Dunar e Proteção da 

Linha de Costa na Praia de Ofir” apresentada pelo Instituto do Hidráulica e Recursos Hídricos 

(IHRH/FEUP) à entidade Polis Litoral Norte, incide sobre a faixa costeira limitada a sul pelo limite 
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norte da intervenção referente à fase 2 e limitada a norte pela última habitação localizada na frente 

costeira, de acordo com a Figura 3.21 (zona a vermelho) 

 

“Quanto aos objetivos da intervenção, estes são análogos aos das fases anteriores, ou seja, de atuação 

em áreas de risco com vista à preservação dos ecossistemas naturais e proteção de pessoas e bens, pelo 

que as propostas de intervenção a desenvolver devem estar enquadradas na estratégia de reposição e 

reforço do sistema de proteção e defesa da linha de costa. Mais concretamente, pretende-se o 

desenvolvimento de soluções de minimização do forte processo erosivo observado nesta área, tão 

“leves” quanto possíveis, podendo ser dado como exemplo o desenvolvimento de uma solução de 

proteção dunar idêntica à executada na frente dunar em Moledo.”.[15] 

A área de intervenção integra o Parque Natural do Litoral Norte (PNLN) que se estende ao longo de 16 

km de costa, entre a foz do rio Neiva e a zona da Apúlia, em área administrada pelo município de 

Esposende e abrange parte das freguesias de Antas, Apúlia, Belinho, Esposende, Fão, Gandra, São 

Bartolomeu do Mar e Marinhas. O Decreto-Lei nº 357/87, de 17 de novembro, cria a Área de Paisagem 

Protegida do Litoral de Esposende. A Resolução do Conselho de Ministros nº 76/2000, de 5 de julho 

aprova a 2.ª fase da lista nacional de sítios que inclui o Sítio “Litoral Norte”. O Decreto Regulamentar 

nº 6/2005, de 21 de junho, cria o Parque Natural do Litoral Norte. Reclassifica a Área Protegida como 

Parque Natural e altera os seus limites passando também a incluir uma área marinha adjacente. A 

Resolução do Conselho de Ministros nº 175/2008, de 24 de novembro, aprova o Plano de Ordenamento 

do Parque Natural do Litoral Norte (POPNLN). 

No anexo 2 apresenta-se o levantamento topográfico da zona de intervenção e detalhes do mesmo, o 

qual foi realizado em 30 de junho de 2014 (extensão sul) e 9 de setembro de 2014 (extensão norte) pela 

sociedade Polis Litoral Norte. 

As cotas estão referidas ao Zero Topográfico, admitindo-se que este está cerca de 2 m acima do Zero 

Hidrográfico (ZH). Adotando uma amplitude de maré de 4 m (em Preia Mar de Águas Vivas 

equinociais), variando os níveis de água entre a cota 0.0 m ZH e +4.0 m ZH, em termos de Zero 

Topográfico essa variação será entre as cotas -2.0 m e +2.0 m. 

Figura 3.21 Vista aérea da zona a norte da Torres em Ofir, adaptado Google Earth 
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No projeto de execução do “Reforço do sistema dunar e proteção da linha de costa da praia de Ofir – 

fase 3” lê-se que a intervenção integra a execução de uma estrutura com um núcleo constituído por 

cilindros em geotêxtil de cor de areia, ocre ou amarelada capazes de reter o material sedimentar (areia) 

com o qual são preenchidos e por uma operação de reperfilamento de areias ao longo de 600 m.  

Foram avaliadas várias alternativas, mas por condicionantes como a pequena largura da praia emersa e 

pelo valor do financiamento disponível para a execução da empreitada inviabilizaram a adoção de mais 

do que uma “camada” de cilindros de geossintéticos. Sendo assim devia ser adotado um posicionamento 

ao longo e junto da arriba de erosão, mas sem contacto com a mesma ou às estruturas de defesa já 

existentes, Figura 3.13. 

Os cilindros deviam ser colocados à cota +2.0 m ZT (+4.0 m ZH) ganhando uma forma “ovalada” com 

largura expectavel da ordem dos 5.25 m a 5.5 m, para uma altura de 2.5 m. O número de unidades, com 

comprimentos múltiplos de 5 m, deveriam ser optimizados e minimizados (com um comprimento 

indicativo de 20 m) de acordo com as possibilidades de instalação da empresa. 

Cheios por bombagem hidráulica da zona submersa, previu-se a utilização de cerca de 11 m3 de areia 

por m de comprimento de cilindro. O paramento de topo seria plano nos encontros entre tubos 

individuais. As extremidades sem continuação do tipo cónico. 

Para evitar o contacto direto entre os elementos de confinamento com os enrocamentos, estacas de 

madeira ou formações rochosas naturais foi prevista a aplicação de uma tela de ancoragem com as 

mesmas caraterísticas da tela geossintética. O cilindro deve “assentar” sobre a tela. Esta tela é rematada 

em tubo (apron tube) com o ojectivo de proteger contra infraescavações. O tubo de ancoragem deve ser 

preenchido com areia obtendo dimensões aproximadamente de 1.5 m de perimetro e 0.5 m de diâmetro 

posicionado, a cota inferior, de +1.0 m ZT. 

Mostrado no perfil transversal tipo, Figura 3. 22, a tela de ancoragem extende-se desde o apron tube, 

com extensão de 3 m, passando pela base do cilindro e prolongando-se para o tardoz. Totaliza um 

comprimento de cerca 15 m. 

Para proteção superior da estrutura de confinamento contra cravações de elementos metálicos (ex. 

guarda-sóis) ou outras ações perfuradoras, adota-se uma tela de proteção, também geossintética, com 

cor de areia e um peso especifico de 1200 g/m2. 

Sobre a solução referida, deve ser executado um reperfilamento de areias na praia. A movimentação 

contempla o transporte de sedimentos para a zona superior da praia, reconstruindo um perfil próximo 

de perfis naturais. Refere tambem o recobrimento dos CG de forma a mitigar a descaracterização 

paisagistica.  

 

Figura 3. 22 Perfil tipo da solução a norte da Torres de Ofir, [15] 
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Em peça desenhada representa-se a implantação da estrutura à escala 1/500.  

 

Figura 3. 23 Planta de implantação dos CG (representados a amarelo), [15] 
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3.4.4 REGISTOS DE OBRA E ALTERAÇÕES DE PROJETO 

A empreitada ficou a cargo da empresa Alexandre Barbosa Borges, SA (ABB), iniciando-se a 1 de junho 

de 2015. 

A falta de experiência na utilização destes tipos de material, ditou algum atraso. Prendeu-se 

essencialmente com problemas de bombagem pois, devido à mistura pouco saturada de aspiração os 

tubos ficavam entupidos. Para solucionar este problema tentou-se “aspirar uma solução mais aquosa” e 

optou-se pela utilização de tubos mais curtos de forma a ser mais facil a sua limpeza. Outro problema 

foi a data de execução. Coincidindo com a época balnear existia muita circulação de veranistas e por 

isso foi necessário o reforço do controlo segurança. 

Ainda sobre esta matéria, a maior parte do apron não foi colocado como previsto. O fabricante, Tencate, 

produz o scour apron ou tela de ancoragem mais comprida do que os cilindros. Este facto deve-se à 

recomendação de sobreposição. Com receio da escassez de material, a colocação da tela foi 

progressivamente instalada com um pequeno afastamento, posteriormente “lado a lado” e mais para o 

final, aí sim, sobreposta. 

Foi utilizado o mesmo material que na obra em Moledo do Minho, Geotube 1000 MB, mas com raio 

inferior. Os cilindros foram colocados de sul para norte. O enchimento começava sempre pela boca mais 

a norte. 

Com o orçamento limitado, a tela de proteção não foi aplicada como recomendado pela marca. Foi 

alertado que a parte frontal desta manta protetora deveria ficar sob o cilindro funcionando o peso deste 

como força de fixação. Como as telas eram de tamanho reduzido, não permitindo o descrito, foram 

utilizados “grampos” para o efeito. Os “grampos”, material patenteado indicado pelo fornecedor e 

utilizado noutras obras internacionais apresentaram-se eficazes. 

Na Figura 3. 24 presentam-se algumas fotografias registadas durante a execução da empreitada. 
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a) Instalação do cilindro. Preparação para o 
enchimento 

b) Trabalhos de enchimento com ajuda de 
equipamento 

  

c) Trabalhos de enchimento com curso a 
maquinaria 

d) Preparação para o enchimento 

  

e) Cilindro cheio f) Trabalhos de reperfilamento da praia. 

Figura 3. 24 Registo fotográfico do enchimento dos cilindros e reperfilamento da praia, fonte: Tencate 

 

3.4.5 TELAS E ASPETO FINAL DE OBRA 

Apresenta-se nas Figura 3. 25 e Figura 3. 26 as telas finais de obra executada pela empresa ABB. 

Integram a planta com local da directriz da colocação dos cilindros e perfis transversais tipo. 
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Figura 3. 25 Planta final da obra em Ofir, Fonte: Polis Litoral Norte 

Perfil nº3 

Perfil nº4

 
 Perfil nº3 

Perfil nº5

 
 Perfil nº3 
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a) Perfil nº3 

 

b) Perfil nº4 

 

c) Perfil nº5 

Figura 3. 26 Perfis transversais finais Fase 3, Fonte: ABB 
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3.5 RESTINGA DE OFIR 

3.5.1 CARACTERIZAÇÃO GEOGRÁFICA 

A restinga de Ofir (Figura 3. 15), localizada a sul da foz do rio Cávado, tem cerca de 2100 m de 

comprimento e largura variável. Atrás da restinga fica situada a cidade de Esposende e desempenha a 

função de defesa costeira contra as investidas do mar na localidade.  

As praias da restinga são intercetadas por um esporão com 250 m de comprimento, situado na sua parte 

intermédia dando continuidade, a norte, da zona de estudo anterior (norte da Torres de Ofir). 

Várias vezes, especialmente em tempestade associadas a condições de marés vivas, o mar tem galgado 

a restinga chegando a destruir a sua extremidade. Esta situação, em conjunto com os fenómenos de 

erosão, realçou a elevada necessidade de se proceder a intervenções. 

Abrangida pelo programa “Polis Litoral Norte – Operação Integrada de Requalificação e Valorização 

do Litoral Norte”, a restinga de Ofir, foi submetida a intervenções numa tentativa do seu reforço. A 

solução ficou sob a responsabilidade da empresa WW (2015). Foi proposto um reforço com CGs 

dispostos ao longo de frente marítima recorrendo a areias removidas da barra e do canal de navegação 

do rio Cávado. A empreitada foi executada em 2015 pela entidade Irmãos Cavaco. 

3.5.2 REGISTOS E EVOLUÇÃO DA LINHA COSTEIRA 

Sendo esta área em estudo tão próximo, dando até continuidade, à anterior, estes registos e observações 

são as referidas no subcapítulo 3.4.2. De salientar que a restinga tem uma papel fundamental na proteção 

da cidade de Esposense, às investidas do mar. A sua destruição reflete a enorme quantidade de energia 

tranferida por impacto às dunas, Figura 3. 27. 

 

Figura 3. 27 Destruição da restinga de Ofir, [46] 
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 3.5.3 PROPOSTA DE PROTEÇÃO E ELEMENTOS DE PROJETO 

A solução apresentada tem elementos distintos das apresentadas previamente. 

A restinga, funcionando como barreira de defesa à cidade de Esposende, sempre teve uma altura 

considerável. Com os fenómenos de erosão, foi diminuindo. A redução porporcionou um mais fácil 

galgamento e consequente ameaça à cidade. Foi portanto, um dos pontos em considereção durante a 

definição e dimensionamento da solução. Propôs-se então 3 fiadas em altura, conferindo lhe a cota 

máxima de +9.1 m ZH, com a base à cota +0.51 m ZH. Os cilindros cheios deveriam ter uma altura de 

2.7 m. Cálculado no anexo 3, estes cilindros confinam mais aproximadamente 2.5 m3 de volume por 

metro de comprimento do que os instalados a norte das Torres. 

Na base não seriam utilizadas telas de ancoragem. As infra-escavaçôes são solucionadas pela colocação 

de mais uma fiada de CG em paralelo. Segundo o autor do projeto, era esperado que estes sofressem 

assentamentos mais evidentes do que os da linha protegida, colmatando assim os problemas erosivos. 

A diretriz acompanha a restinga desenhando uma letra “U”. Esta solução envolve 58 cilindros com 

comprimentos a variar entre os 20 e 91.5 m, Figura 3. 28 e Figura 3. 29. Na extremidade da restinga, os 

CG devem sobrepor-se criando uma “malha”. 

No âmbito do projeto Geoprotec foram instalados 19 cilindros da marca (representados a verde), levado 

avante pela empresa Sicornete . 

Para esta obra foram utilizadas duas marcas de cilindros distintas: 

 Sintextube do fabricante Geosintex (Italiana) 

 Geoprotec do fabricante Sicor (Portuguesa), a título experimental e sem custos para o “dono de 

obra” 
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Figura 3. 28 Planta da proposta de solução da restinga de Ofir, [26] 
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Figura 3. 29 Perfil tipo e comprimento dos cilindros propostos para a restinga de Ofir, [26] 
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3.5.4 REGISTOS DE OBRA E ALTERAÇÕES DE PROJETO 

Esta intervenção terminou em 2015. Teve registos de muita dificuldade durante a execução da obra 

devido às condições marítimas. A fiada à cota mais baixa foi colocada em baixa-mar, pois era o único 

intervalo temporal que permitia a realização dos trabalhos devido às investidas do mar. 

A obra realizou-se a partir do lado fluvial, desenvolvendo-se para norte, depois, contornando a restinga 

e prolongando-se para sul. Foi colocado um cilindro extra rematando o desenvolvimento entre os 

cilindros nº32 e P. 

Devido à distancia e grande volume de areias movimentado, foi necessária a criação de 2 estações de 

bombagem. A areia era dragada da barra de Esposende e depositada no centro da restinga. A segunda 

estação executava o enchimento do material de confinamento. Só para enchimento dos cilindros foram 

movimentados aproximadamente 10 250 m3 de areia, cálculos apresentados no anexo 3. 

3.5.5 TELAS E ASPETO FINAL DE OBRA 

Não foi possivel obter as telas finais desta obra, embora esta se apresente muito semelhante com a 

proposta. 
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4 
MONITORIZAÇÃO 

 

4.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Em muitas situações, soluções de reforço dunar com geossintéticos têm vindo a ser obras de sucesso a 

nível internacional, não só pela eficácia, mas também pelo seu baixo custo relativo e facilidade de mão 

de obra. 

Sendo a costa portuguesa abrangida por condições de agitação tão energéticas, é necessário tentar 

perceber se os geossintéticos podem, também em Portugal, ser uma alternativa as soluções do tipo 

“hard”, dispendiosas, menos favoráveis a nível de impacto ambiental, económico e de quantidades de 

trabalho mas estruturalmente mais robustas. 

Neste capítulo aborda-se a evolução dos locais onde ocorreram as empreitadas descritas anteriormente 

e é feita uma comparação. Verifica-se que soluções idênticas em condições semelhantes, comportaram-

se de maneira distintas.  

Para a avaliação das soluções implementadas é necessário o acompanhamento das alterações ocorrentes 

no local e deficiências ou problemas com o material. Para isso foram executadas visitas presenciais 

durante o período de elaboração desta dissertação. Aquando dessas visitas foi efetuado o registo 

fotográfico com dois equipamentos distintos: 

 Nubia z5s 

 Gopro 4  

Na tabela 4.1 encontra-se sumarizado o número fotografias observadas pelo autor para elaboração da 

obra. 

Tabela 4.1 Quantidade de fichas, fotos observadas e registadas 

 Nº de fichas de 

monitorização 

Nº de fotos avaliadas Nº de fotos registadas 

pelo autor 

Moledo do Minho 5 130 103 

norte das Torres de 

Ofir  

10 889 684 

restinga de Ofir 6 507 474 

TOTAL 20 1501 1261 
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Após cada visita foi executado um relatório com as informações mais relevantes. Nos relatórios 

apresenta-se características de maré, imagem do local monitorizado, gráficos da agitação marítima e 

fotografias com descrição do que foi observado. 

Foram executados sete relatórios com data anterior à dissertação baseados em registos fotográficos de 

Veloso Gomes. Em dois, referentes a agosto de 2014 e Março de 2015, não foi possível a recolha dos 

gráficos da agitação marítima, pois o período disponível online pelo IH é no máximo de um ano.  

Os relatórios de monitorização encontram-se, respetivamente, nos Anexos 4, 5 e 6 referentes a Moledo 

do Minho, norte das Torres e Restinga de Ofir. 

Foram também elaboradas medições do comprimento do cordão dunar em Moledo do Minho, dando 

continuidade ao trabalho realizado por Ferreira (2014) e o cálculo do volume de areias na praia a norte 

das Torres em Ofir 

Durante o período de elaboração deste relatório, as condições foram as esperadas, ou seja, muito 

próximas das descritas no capítulo 3.2. – Caracterização de “Marés e Fundos” com as particularidades: 

 Três ocorrências de mudança de direção de onda para sudoeste, em abril e maio, atingindo 

respetivamente os graus de aproximadamente  200 e 190 graus (Figura 4. 1 Registo de direção 

de onda). 

  

a) Registo de direção de onda (ano), Fonte: 
IH, 16/06/2016 

b) Registo de direção de onda (trimestre), 
Fonte: IH, 16/06/2016 

Figura 4. 1 Registo de direção de onda 

 Onze ocorrências de tempestade, ou seja, ondas superiores a 6 m, no pior dos casos atingindo 

os 14 metros (Figura 4. 2). 

  

a) Registo de altura de onda (ano), Fonte: 
IH, 16/06/2016 

b) Registo de altura de onda (mês), Fonte: 
IH, 16/06/2016 

Figura 4. 2 Registos de altura de onda 



Monitorização do comportamento de estruturas de defesa costeira em cilindros de geossintéticos executados em Moledo 
do Minho e na praia de Ofir 

_____________________________________________________________________________________________________ 

61 
 

As correntes ocorreram maioritariamente no sentido norte-sul, a que se podem associar significativos 

transportes de areias, reconfigurando a imagem da linha de costa portuguesa. 

Para a realização do registo fotográfico, houve alguma dificuldade devido às condições climáticas e 

marítimas em alguns dos dias das visitas. Nevoeiro, fortes ventos, chuva e maré alta foram as 

condicionantes encontradas. 

4.2 MOLEDO DO MINHO 

Em Moledo do Minho foram elaborados um total de cinco fichas de monitorização, sendo: 

- A primeira relativa à altura de execução de obra, 2014, baseada num registo fotográfico de Veloso 

Gomes;  

- A segunda, muito perto de completar 8 meses após a empreitada, 2015, também registada 

fotograficamente pelo mesmo autor da primeira; 

- As outras três, um ano depois, durante o período de execução desta dissertação, pelo autor, espaçadas 

respetivamente de 1 mês e 1 mês e meio. 

Depois de registadas 103 fotografias e observadas 130, apresentam-se no anexo 4 e faz-se a sua 

descrição. Foram também executadas medições do comprimento do cordão dunar. 

A 1 de agosto de 2014 foi registada a abertura da “cama” para colocação dos geossintéticos, 

seguidamente de colocação do apron e enchimento do rolo. Este enchimento foi executado por 

bombagem com aspiração junto à linha de água, como se pode observar na imagem da Figura 3. 12 

Durante o início da execução da obra ocorreu um imprevisto que atrasou os trabalhos, como 

consequência de uma enorme invasão de algas que não permitiu a correta bombagem dos sedimentos. 

Oito meses mais tarde, pela observação da segunda ficha, tudo estava dentro da normalidade. 

Apesar de se ter vivido um inverno onde as condições de agitação foram rigorosas, em março de 2015 

a linha de costa não sofreu grandes alterações. Tanto o paredão como o tampamento não sofreram danos, 

Figura 4. 3. As escadas encontravam-se parcialmente cobertas por areia, Figura 4. 5. 

Pela observação da Figura 4. 4 Vegetação na duna na proximidade do moinho a proteção do moinho 

continua intacta e com vegetação. Também a norte do moinho  existe vegetação na parede dunar. 

Conclui-se que a ação do mar não foi destrutiva e que por isso não houve um recuo do cordão dunar na 

praia de Moledo do Minho. 
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Figura 4. 3 Estrutura aderente e tamponamento em 
boas condições, escadas parcialmente cobertas 

 

Figura 4. 4 Vegetação na duna na proximidade do 
moinho 

 

Figura 4. 5 A praia sofre acreção. Nivel de areia nas 
 escadas comparativamente com a Figura 4. 3 

A praia mantém um perfil relativamente constante com bom volume e comprimento de areal, não 

revelando nada relativo ao cilindros de geossintéticos. O reforço do núcleo dunar em geossínteticos está 

coberto, não sendo possível a sua visualização. 

Um ano mais tarde, já no recorrer deste estudo, numa visita em 23 de março de 2016 as condições ainda 

eram mais favoráveis. Através da observação direta do paredão sobre a praia era notório a acreção 

ocorrida. A praia encontrava-se mais “robusta” e a areia já chegava ao patamar intermédio das escadas. 

Estimado cada degrau com um desnível de 20 cm, 7 degraus totalizam 1,4 metros. Este valor representa 

uma aproximação da diferença de cotas junto às escadas de madeira de acesso ao areal. 

A praia tinha uma inclinação relativamente baixa indicando a linha do areal mais horizontal e 

consequente aumento de volume de sedimentos. 

A vegetação tanto na estrutura de suporte do moinho como na parede dunar a norte continuou a crescer, 

expandindo-se agora para sul. 

Estavam em curso, operações de limpeza ao areal com maquinaria. 

Os geossínteticos continuavam cobertos pelo areal, logo não foi possível a sua observação. 

Durante o período de aproximadamente um mês (23/04 a 25/05), as condições de agitação pioraram. A 

bóia ondográfica do IH do porto de Leixões registou valores acima de nove metros em sete das nove 

ocorrências de ondas superiores a seis metros anteriormente referidas. 

O perfil da praia manteve-se constante, continuando com muita areia e a mesma linha de cordão dunar. 

Devido às tempestades houve um grande depósito de troncos, alguns de grandes dimensões, mostrado 

pela Figura 4. 6 Tronco de aproximadamente 4 m na praia. 
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Figura 4. 6 Tronco de aproximadamente 4 m na praia 

Com a madeira que afluiu à costa na praia, os locais construíram uma “paliçada” junto à entrada mais a 

norte da praia, que ajuda no reforço da duna protegendo-a do vento e da ação humana.   

O talude de proteção dos moinhos, construído em blocos de enrocamento mantém-se estável 

assegurando assim, a estabilidade do mesmo. A vegetação que continua em crescimento tem um papel 

importante na retenção dos sedimentos em toda a duna. 

A 20 de junho de 2016, já iniciada a época balnear, a praia apresentava-se estável. A solução com CG 

foi uma mais valia para a localidade e um êxito. Para além dos cilindros continuarem protegidos pela 

areia, o cordão dunar sem erosões, ainda houve alguma acreção de areia junto às dunas. Isto pode ser 

observado pelo levantamento topográfico realizado pela empresa MCA apresentado no anexo 2. 

  

a) vista para a praia b) Escadas cobertas com areia até ao patamar 

  

c) Talude de suporte do moinho sem sinais de 
erosão 

d) cordão dunar sem sinais de erosão 
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De uma forma geral verificam-se valores de acreção junto à duna e alguma perda de areia na zona de 

entre-marés menos significativa do que a primeira, logo a praia ficou com maior volume sedimentar.  

Pela observação da sequência de imagens apresentadas no capítulo anterior, não é de perceção rigorosa 

a evolução da linha de costa, nomeadamente a evolução de acreções e erosões no local pois as imagens 

foram retiradas independentemente do estado da maré ou agitação presentes. 

Dando continuidade ao trabalho realizado por Ferreira (2014) procede-se à medição e avaliação do 

comprimento do cordão dunar na praia de Moledo do Minho. A medição ocorreu a partir do lancil 

existente na estrutura rodoviária presente no local, a qual, ao longo do tempo, tem-se mantido inalterado. 

Procurou-se, para as mesmas secções de referência, fazer uma análise idêntica, medindo a distância 

entre o ponto de referência e a costa da arriba do cordão dunar. Na Figura 4. 7 apresenta-se uma figura 

elucidativa dos pontos de referência escolhidos para o estudo em questão.  

 

Figura 4. 7 Pontos de Referência [8] 

No anexo 2, encontra-se a adaptação das imagens prévias feitas por Ferreira, [8], onde foi medida a 

largura do cordão dunar para os anos entre 2001 e 2010. Em 2014, devido à vegetação, houve dificuldade 

ao executar o levantamento e por isso existem lacunas comparativas. 

Na tabela 4.2 apresentam-se os dados recolhidos no trabalho referido bem como as medições executadas 

pelo autor no ano de 2016. Na tabela 4.3 representa-se a diferença das distâncias entre os anos 

consecutivos. 

Observa-se que a linha do talude dunar não sofreu grandes alterações. Isto traduz a eficácia da solução. 

Na secção 6 a diferença de comprimento é muito significativa porém como não houve registo do ano de 

2014, a comparação foi baseada na medição executada no ano de 2010. 
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Tabela 4.2 Valores de comprimento dunar em Moledo do Minho utilizando 6 secções de referência (metros). 

A
n

o
s 

2001 2003 2004 2006 2010 2014 2016 

Secções 

S1 37.3 28.2 29.4 20.7 30.1 22.1 21.6 

S2 47.8 38.2 22.6 17.0 20.5 - - 

S3 38.7 28.7 25.4 16.6 15.7 11.8 11.8 

S4 36.6 29.9 29.2 23.1 32.7 8.9 10.1 

S5 21.2 19.5 15.1 17.3 8.2 3.8 - 

S6 49.0 18.9 43.2 32.2 36.4 - 28.4 

 

Tabela 4.3 Variações de comprimento dunar entre os anos referidos para as 6 secções (metros). 

A
n
o
s 

2
0
0
1

-2
0
0
3
 

2
0
0
3

-2
0
0
4
 

2
0
0
4

-2
0
0
6
 

2
0
0
6

-2
0
1
0
 

2
0
0
1

-2
0
1
0
 

2
0
1
0

-2
0
1
4
 

2
0
0
1

-2
0
1
4
 

2
0
0
1

-2
0
1
6
 

2
0
1
4

-2
0
1
6
 

Secções 

S1 -9.1 +1.2 -8.6 +9.3 -7.2 -7.9 -15.2 -15.7 -0.5 

S2 -9.5 -15.6 -5.6 +3.5 -27.3 - - - - 

S3 -10.0 -3.3 -8.9 -0.9 -23.1 -3.9 -26.9 -26.9 0 

S4 -6.8 -0.7 -6.1 +9.6 -3.9 -23.7 -27.7 -26.5 +1.2 

S5 -5.4 -0.8 +2.2 -9.1 -13.1 -4.4 -17.5 - - 

S6 -0.1 -5.7 -11.0 +4.2 -12.6 - - -20.6 -8(2010) 

 

4.3 PRAIA A NORTE DAS TORRES DE OFIR 

As intervenções executadas em Ofir podem ser divididas em duas zonas distintas, a norte das Torres e 

a restinga de Ofir. 

Na zona a norte das Torres, foram avaliadas 889 ficheiros, entre fotografias e vídeos, dos quais 670 

recolhidas pelo autor. Estes dados permitiram a realização de 9 fichas de monitorização. 

 Três dessas fichas foram baseadas em registos fotográficos por FVG nas datas 19 de Outubro 

de 2015, 11 de Novembro de 2015 e 7 de janeiro de 2016 

 As restantes seis, registadas pelo autor da dissertação nas datas de 24 de fevereiro, 1 de março, 

8 de abril, 20 de maio, 14 e 15 de Junho todas no ano de 2016. 
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A 9 de outubro de 2015, a praia apresentava uma configuração irregular com erosões cada vez mais 

acentuadas progressivamente para norte do esporão em frente ao hotel. O volume de areia diminuiu 

drasticamente quando comparado com o reperfilamento de final de obra, . Estas erosões deixaram os 

CG descobertos formando uma parede proporcionada pelos mesmos. 

O núcleo dunar executado em geossintéticos tem funcionado exatamente como uma parede, não 

permitindo o avanço do mar sobre as dunas, impedindo assim o recuo da linha do cordão dunar. 

Também devido à perda de areia, parte do apron ficou descoberto, o que é visívelmente desagradável. 

Já eram visíveis os arames que fixavam a tela de proteção (grampos) aos CG, que mais tarde se abordará 

as consequências adjacentes deste facto. 

O maior dos problemas foram dois pequenos e alinhados cortes observados num CG sensivelmente a 

meio da estrutura. Estes cortes também eram visíveis na tela de proteção, mesmo com caraterísticas 

mais rígidas. Apresentavam-se com um comprimento de cerca de cinco centímetros. 

Sempre sujeitos à forte agitação, a rotura foi aumentando ao longo do tempo. Consequentemente 

observava-se a diminuição de volume de areia confinada no CG, perdendo este, peso próprio e eficácia 

no desempenho da sua função.  

Os processos erosivos eram continuos. De norte para sul era visível: 

 Topo norte da solução com perda de areia criando uma arriba junto ao acesso à praia. 

 No intermédio, o apron cada vez mais descoberto. Foi possível a observação do remate 

cilíndrico da tela de proteção. A nível de conceção, as telas de apron não foram colocadas 

uniformemente, ou seja, algumas estavam com juntas sobrepostas, outras encostadas e ainda 

outras afastadas. 

 A sul, junto às Torres, formou-se uma pequena arriba de erosão na praia. 

A tela de proteção começou a aparecer danificada e deslocada, perdendo por completo a sua função 

nessas mesmas zonas. 

Ainda relativo ao aparecimento dos pequenos rasgões, foram executadas duas notas técnicas, uma por 

Veloso Gomes em dezembro de 2015, outra por Mink ter Harmsel em novembro de 2015, especialista 

pertencente à Tencate, fabricante dos geossinteticos utilizados nesta empreitada. 

FVG admitiu as seguintes hipóteses para a génese da rotura: 

 “Defeito de fabrico pontual (hipótese muito pouco provável pela ocorrência em simultâneo e 

com idêntica configuração da rotura na tela de recobrimento e na  tela do cilindro). 

 Ação mecânica acidental (com equipamentos móveis utilizados em obra), não detetada, na fase 

final de recobrimento com areias. 

 Ação de vandalismo, com a abertura de um ou dois rasgos (esta hipótese poderia ter ocorrido 

quando o nível de areias na praia frontal era mais elevado o que facilitaria mais o acesso à zona 

atingida com um objeto cortante).” 

Refere ainda, que o empreiteiro que executou a obra deveria ter de imediato procedido à reparação da 

rotura localizada, para que esta não progredisse, utilizando um procedimento indicado pelo fabricante  

dos geocilindros abordado no capítulo 4.6 “Soluções adotadas e sugestões”. 

Segundo Mink ter Harmel,” a observação da rotura demonstra um fenómeno dificil de explicar. A tela 

de proteção e o cilíndro mostram a mesma rotura no mesmo sítio.” 
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Figura 4. 8 Painéis fendilhados, (Fonte: TenCate) 

Ainda sobre esta vistoria, (Figura 4. 8): 

 A rotura apresenta dois tipos de rasgão. Com um comprimento de aproximadamente 10-15 cm, 

aparece quase como um corte “recto”. Isto acontece em duas zonas distintas na rotura. Outro, 

numa parte adjacente a um deles, “mais farfalhudo”, assemelhando-se às observações feitas em 

laboratório aquando da realização dos testes de resistência. 

 A rotura composta pelas duas fendas principais não só está na mesma zona, como apresenta a 

mesma configuração. 

 Como a tela de proteção e o TenCate Geotube®, tem o mesmo corte (e sendo materiais com 

resistências diferentes, não estando aderentes) significa que ocorreu na mesma altura e que 

envolve um fator externo. 

A rotura danificou o tecido quase na sua totalidade do primeiro painel do cilíndro. As forças dinâmicas 

das tempestades no início de novembro,figura 4.2 geraram duas fendas de quase 1 m na direção 

circunferencial (começando na longitudinal). 

Mais a frente será apresentada a solução proposta de reparação pela empresa holandesa TenCate que 

“recomenda a reparação da rotura tão cedo quanto possivel.” 

Devido a falhas técnicas, a bóia do IH não esteve em funcionameto durante sensivelmente meados de 

dezembro de 2015 até à primeira semana de fevereiro de 2016. Posto isto, não foi possivel, com exatidão, 

saber quais as ocorrências de tempestade, mas é certo que existiram. 

Numa visita a 7 de janeiro de 2016 era preocupante a erosão verificada na zona de duna junto à rotura 

referida. O CG tinha diminuido de volume, ou seja , de material de enchimento, numa extensão de cerca 

de 10 m, perdendo por completo a sua função naquele trecho. Apresentava uma configuração de meia 

laranja com recuo de cerca de 10 m do cordão dunar e com uma arriba de aproximadamente 4 m, Figura 

4. 9. 

Eram visíveis muitas pontas soltas provinientes do tecido rasgado do CG. 

Observando a directriz dos CG, pela ação das ondas eram verificados pequenos deslocamentos. As 

movimentações eram mais evidentes nas partes superiores das sobreposições dos cilindros com 

deslocamentos para o lado do oceano. Verificou-se uma maior perda de areia sobre os CG tornando a 

arriba dunar irregular. 
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a) Vista para sul b) vista para noroeste 

  

c) Deslocamento de cilindro d) Irregularidade da parede dunar 

Figura 4. 9 Registro fotográfico a 7/01/06 (Fonte: FVG) 

No topo mais a norte, a 7 de janeiro de 2016,  as condições mantinham-se constantes quando comparadas 

com a ficha de monitorização anterior. Houve fenómenos de reposição de areia numa extensão de cerca 

de 100 m a norte do esporão em frente ao hotel, ou seja a sul da intervenção da fase 3.   

Com novas manifestações de tempestade, em carácter de emergência, temendo-se pela segurança das 

habitações mais próximas devido ao rompimento do material geossintético, foram colocados a título 

provisório até à reparação do cilindro danificado blocos de enrocamento. Os blocos foram depositados 

desordenadamente a partir do ponto mais recuado da meia laranja da rotura. 

Tal como foi referido por Veloso Gomes no documento “Comportamento dos geocilindros em Ofir (fase 

3), Nota técnica sobre uma rotura localizada” executado a 3 de dezembro de 2015, “o comportamento 

dos grampos em rosca, metálicos, que foram utilizados pelo fornecedor para fixação da tela de 

recobrimento dos cilindros aos próprios cilindros, é inadequado. Além destes grampros 

“desaparecerem” quando a agitação incide, deixam pequenos orificios no material de confinamento 

das areias (1 a 3 cm) em que poderá vir a aumentar de diâmetro e a própria tela foi-se deslocando 

deixando de ter qualquer ação protetora.” 

Na conjugação da ausência de proteção e o contato com os blocos de enrocamento colocados 

aleatóriamente, foi verificado o desgaste de parte do tecido geossintético no CG adjacente. Este contato 

não deveria ocorrer, sendo necessária a instalação de nova tela protetora para evitar o “toque” entre estes 

dois materiais. O abrasamento do mateiral pode alterar as resistências à tracção características da malha. 

Era cada vez mais visível a perda de areia de recobrimento dos CG, sendo que a zona intermédia da 

solução era a mais crítica, Figura 4. 10. 
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a) Local da rotura. Colocação de blocos de 
enrocamento. 

b) Blocos de enrocamento em contacto com o 
cilindro a sul. 

  

c) Pormenor do contato entre materiais. 
Abrasão da malha do tecido. 

d) Directriz da estrutura encontra-se alinhada. 
Formação de parede dunar já muito recuada. 

Figura 4. 10 Registo Fotográfico a 24/02/16 

Com as investidas do mar e consequente recuo da linha de arriba dunar sobre os CG, a via construída 

para circulação de maquinaria na altura da empreitada tornava-se cada vez mais estreita. A linha tendia 

a aproximar-se de proteções anteriormente executadas pelos privados para proteção do património 

edificado. Estas soluções de proteção englobam variados tipos como paliçadas, Geobags e frentes em 

blocos de enrocamento, cada vez mais à vista. 

Numa visita a 1 de março de 2016, Figura 4. 11, em situação de baixa-mar, foi possível a deslocação 

pelo areal, permitindo assim uma melhor observação e recolha de dados fotográficos. A solução 

encontrava-se, praticamente por completo, desprotegida da tela de recobrimento, reevidenciando a 

ineficácia dos grampos. 

Continuavam os processos erosivos que por um lado eram negativos pois acrescem debilidade ao 

comportamento da solução mas que por outro possibilitam a visualização do comportamento de um 

elemento da solução, o apron. 
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Este apresentava-se, visualmente a uma cota superior em relação às telas finais, sugerindo assim 

movimentações (acreção) de sedimentos por baixo do mesmo. Foi visível a presença de algas sobre o 

material, fator positivo, contribuindo assim para uma minimização do impacte ambiental tão debatido 

acerca das alterações provocadas nos habitat locais. 

O alinhamento dos CG, sem medições precisas, aparenta estar de acordo com o inicialmente previsto, 

com casos pontuais de pequenos deslocamentos nas sobreposições dos CG. Talvez possa ser explicado 

por subpressões na base do cilindro sobreposto. A faixa de sobreposição de um cilindro, é aquela que 

naturalmente tem menor secção e consequentemente menos peso. Quando existe uma ação de onda 

muito elevada, gerando subpressões capazes de levantar o cilindro, existe a possibilidade de ele se 

deslocar.  

  

a) Apron à vista: tela e tubo. Afloramentos. b) Vista para sul. 

  

c) Vista sobre o apron d) Vista sobre a estrutura. Bom alinhamento dos 
cilindros  
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e) Erosão sobre os cilindros, maior  
evidência nas uniões 

f) Pormenor da erosão verificadas na  
justaposição dos cilindros 

Figura 4. 11 Registo fotográfico a 1/03/16 

Na parte intermédia da solução encontra-se a “meia laranja” causada pela erosão. Verifica-se os tecidos 

sintéticos dos cilindros rasgados, de uma maneira “farfalhuda” tal como descrito por Mink ter Harmel, 

ou seja, devido a problemas de resistência. Como o cilindro não foi reparado vai soltando areia pela 

rotura. O tecido fica progressivamente sujeito às ações da ondulação, não resistindo e acabando por 

rasgar cada vez mais. 

O limite circular é composto por arriba dunar com cerca de 3.0 m de altura. Lá encontram-se os blocos 

de enrocamento desordenados colocados durante o inverno em emergência mas também blocos 

colocados anteriormente por particulares. Estes materiais naturais, como seria de esperar, sofreram 

assentamentos. O ângulo formado por uma linha horizontal na base do CG e o talude dos blocos, ficou 

mais reduzido. 

Felizmente, o contacto entre os blocos de enrocamento e o CG não acarretou mais problemas. Apesar 

de o contacto ainda existir, o desgaste provocado no tecido parece não ter aumentado. 

A 8 de abril de 2016, Figura 4. 13, o topo norte apresentava-se mais composto, ou seja, com mais areia, 

mas todo o resto da solução mais debilitada. As erosões nas justaposições dos cilindros e sobre os 

mesmos apresentavam-se cada vez mais acentuadas. Este fenómeno também era visível junto ao apron, 

emergindo da cota da praia, não só os rolos como também as bocas de enchimento dos mesmos. A 

configuração de muitos deste elementos sofreu alterações em relação à proposta inicial e tais alterações 

podem ser representadas numa configuração semelhante à Figura 4. 12 Configuração aparente do apron, 

adapta. A azul, a proposta inicial e a laranja um rascunho na altura da visita. 

As algas continuam a crescer e a ocupar uma área cada vez maior da tela de recobrimento. 
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Figura 4. 12 Configuração aparente do apron, adaptado [15] 

  

a) Erosão suplementar na ligação dos cilindros. b) Erosão sobre os cilindros.  

 

 

c) Apron e apron tube descobertos. Presença de 
algas. 

 

d) Tubo de enchimento do apron tube. e) Apron justaposto 
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f) Erosão na linha de sobreposição do apron. 

 

g) Vista superior do local da rotura. h) Deslocamento da tela de ancoragem. 

  

i) “Grampos” j) Grampo ligando o cilindro à tela de proteção. 

Figura 4. 13 Registo fotográfico 8/04/2016 

Verificaram-se duas ocorrências de salientar nas telas de ancoragem que “levantaram”: 

 Dois rasgões provavelmente originados pelos grampos que se iam soltando; 

 Uma zona de desgaste potencialmente provocado por material de enrocamento arrastado pela 

ondulação. 

Os grampos, ao soltarem-se dos cilindros, criam orifícios nestes com tamanhos entre 1-3cm. Não se 

notou evolução no tamanho destas anomalias ao longo do tempo. 



Monitorização do comportamento de estruturas de defesa costeira em cilindros de geossintéticos executados em Moledo 
do Minho e na praia de Ofir 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

74 
 

Relativamente à zona do cilindro danificado, esta aparentava estar estável comparativamente com as 

visitas passadas. O volume de areia no interior do cilindro continuava o mesmo ou muito semelhante, e 

apesar de alguns deslocamentos dos blocos de enrocamento, colocados de emergência, a sua 

configuração era idêntica. Os movimentos sofridos pelos blocos de enrocamento, ocultaram parte da 

zona afectada com fenomenos de abrasão e por isso não foi possível a sua correcta avaliação. 

Os acessos à praia mantinham-se estáveis sem perda de volume de areia. 

A 20 de maio de 2016, depois da ocorrência de ondas com altura superior a 6 m, foi feita uma nova 

visita ao local em estudo. A esta data foi observado perda de areias na zona da intervenção das fases 1 

e 2, evidenciando uma arriba de erosão na praia (Figura 4. 14) com cerca de 0.5 m. 

Relativamente à fase 3, ocorreram fenómenos de erosão e acreção. Toda o cobrimento arenoso sobre os 

cilindros foi afetado, com perda de volume de sedimentos o que levou a um estreitamento da passagem 

por cima dos CG. Este fenómeno é muito claro quando se observam os troncos, de uma intervenção de 

proteção anterior realizada por privados, e se compara com registos anteriores. Os troncos começaram 

a ficar “descalçados”, ou seja, a perder suporte na sua base. Contrariamente, houve acreção na base dos 

cilindros. Esta acreção permitiu uma cobertura parcial dos tubos do apron. Já não eram visíveis as suas 

bocas de enchimento. Ficaram cobertas as juntas de ligação ao scour apron mas também foi “nivelado” 

as áreas interiores de contacto entre o cilindro e a tela de ancoragem. 

No cilindro a norte do danificado foi detectada uma significativa perda de volume de areia de 

confinamento. Esta perda pode ter ocorrido através de um desses orifícios. Foi retirada uma amostra dos 

sedimentos, ainda confinados, pelo rompimento e apresentavam dimensões de cerca de 2 cm. 

Naturalmente, material sedimentar com dimensões inferiores tem maior facilidade na “fuga” e portanto 

pode ser um factor para o fenómeno de perda de areia. 

Não foram observadas alterações relativamente à monitorização anterior na zona mais crítica da solução 

– cilindro danificado.  

  

a) Arriba de erosão com cerca de 0.5 m na zona das 
fases 1 e 2. 

b) Fenómenos de erosão. Paliçada antiga a perder 
base de suporte.  
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c) Estreitamento da passagem sobre os CG devido à 
erosão. 

 

d) Zona de danificção do cilindro e) Perda de volume de material de confinamento. 
Orifício provocado pelo arrancamento de um grampo. 

Figura 4. 14 Registo fotográfico 20/05/2016 

O reforço dunar com CG tem como principal função a criação de uma barreira às investidas do mar, 

protegendo o património edificado, bem como o cordão dunar. Após a observação e registo fotográfico, 

fica claro que a solução foi eficaz. A grande debilidade verificada foi exatamente no segmento onde o 

cilindro foi danificado.  

Em maio de 2016, quase seia meses após a avaliação e registo escrito nas notas técnicas formuladas por 

Veloso Gomes e por Mink ter Harmsel decidiu-se avançar com uma solução de modo a repôr a 

configuração proposta inicial à estrutura de proteção. Como o tecido geossintético já se encontrava 

demasiado danificado, foi necessário proceder à substituição total do mesmo. 

No dia 13 de junho de 2016 começaram os trabalhos com a finalidade de remoção do cilindro existente 

danificado e colocação de um novo com as mesmas características. Quando se procedeu ao corte e 

remoção do tecido geossintético do cilindro danificado foram observados fenómenos, nunca antes 

observados. No subcapítulo 4.5 Soluções adotadas e sugestões é dado mais ênfase a este tema. 

Foi verificada a formação de uma vala ao longo de todo o cilindro, com um desnível de cota 

aproximadamente linear. O ponto mais baixo junto da união das telas de ancoragem e o pescoço de 

cavalo tinha “desaparecido”. 
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Procedeu-se também à inspeção do cilindro a norte (com perda de areia). Não existia qualquer anomalia 

na tampa de enchimento ou no tecido geossintético (com exceção do orifício já referido anteriormente). 

Este registo sustenta a hipótese de perda de material de confinamento pelo rasgão originado pelo grampo 

e consequentemente o fracasso deste tipo de fixação nestas estruturas quando sujeitas a condições de 

forte agitação marítima. Poderá ainda existir outra hipótese, relacionada com a má execução dos 

trabalhos de enchimento do cilindro ficando este deformado. Com os assentamentos do material 

confinado, o topo do cilindro pode ter adquirido uma nova forma.  

Cinco dias depois, numa nova visita já tinham sido executados trabalhos até à reposição da cama para 

colocação do cilindro, Figura 4. 15 Registo fotográfico no local de reparação do cilindro. Estes trabalhos 

estão descritos no subcapítulo 4.5. 

A praia apresentava muita acreção junto aos cilindros cobrindo quase por completo a tela de ancoragem. 

No anexo 3 é apresentado o cálculo dos volumes de areia da praia em dois momentos distintos, na 

situação mais desfavorável, ou seja quando a praia apresentava maior erosão e aquando da intervenção 

de substituição do cilindro. 

Na primeira situação, comparando com a proposta inicial, a praia apresentou uma perda de 

aproximadamente  24750 m3 de areia. Para além do impacte visual negativo, esta diminuição de volume 

de areia permite uma maior exposição dos cilindros às ações do mar, UV e humanas. 

Na visita à obra a 15 junho de 2016, era visível uma grande quantidade de areia reposta pelo mar. Através 

de uma estimativa análoga ao cálculo anterior chegou-se a um volume reposto de cerca de 6750 m3. 

Assim sendo, a praia perdeu aproximadamente 18 000 m3 de areia desde a avaliação inicial.  

 

  

a ) Vista geral para sul. Visivel a vala paralela à 
localização do cilindro. 

b) Imagem para comparação de tamanho da vala. 
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c) Local de união das telas de ancoragem. Local 
com cota mais baixa sugerindo maior erosão. 

d) União das telas de ancoragem. 

  

e) Tampa de enchimento em boas condições f) Tecido do cilindro sem danos. 

  

g) Cama para colocação do cilindro. h) Acreção significativa cobrindo o apron. 
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i) Finalização dos trabalhos de enchimento do 
cilindro. 

j) Vista geral do cilindro. 

 

 

m) Vista para sul sobre o cilindro. 

 

l)  Vista para norte sobre o cilindro. n) Vista geral da praia 

Figura 4. 15 Registo fotográfico no local de reparação do cilindro 
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4.4 RESTINGA 

Numa visita realizada a 19 de outubro de 2015, são observados alguns trabalhos em obra. A colocação 

dos geocilindros para proteção dunar começou a ser executada do lado fluvial. 

São observados os diferentes cilindros, fornecidos pelas distintas marcas, através do contraste de cor. O 

processo de enchimento fez-se utilizando material sedimentar proveniente da barra de Esposende. Foi 

necessário a montagem de duas estaçôes de bombagem. Uma da barra para a restinga e outra da restinga 

para enchimento do material de confinamento. 

A 7 de janeiro de 2016, a estrutura apresentava-se estável. Por observação do registo fotográfico desde 

a zona junto ao farol de Esposende, esta parecia consistente e sem deslocamentos. 

Foi porém constatado a danificação de um cilindro no lado fluvial. Pensa-se que a origem desta rotura 

foi devido à perfuração com um tronco de grandes dimensões movimentado pelo caudal do rio Cávado 

durante as cheias. 

Na primeira visita presencial do autor ao local (1 de março de 2016), a praia apresentava-se com muita 

madeira e lixo. 

Os cilindros do fabricante português, Sincornete, demonstravam-se os mais robustos e resistentes. Não 

tinham sofrido danos, ou seja, não apresentavam cortes nem abrasões. Foram, porém, observadas 

rotações na direção da água. Como esta solução não incorpora tela de ancoragem, pode ser a causa para 

tal fenómeno. Sem a tela, a estrutura fica muito mais vulnerável a ocorrências de infraescavações. 

Perdendo o material sedimentar na sua base, do lado mais exposto, naturalmente o cilindro sofre rotação 

Figura 4. 16 a). 

Ao sofrer a rotação, reduz a tensão instalada na arriba que suporta. A diminuição leva a fenómenos de 

assentamentos mostrados pela Figura 4. 16 b). 

  

a) Rotação do cilindo da Geoprotec b) Assentamentos devido à rotação do cilindro 
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c) CG danificado do lado do mar, nº32. d) Fissuração junto à tampa 

  

e) Assentamentos na parte interior da proteção da 
restinga. 

f) Arriba dunar com aproximadamente 2.7 m 

Figura 4. 16 Registo fotográfico a 01//03/2016 

Quando se caminha de sul para norte, do lado oceânico, era visivel uma grande “falha” na estrutura 

devido ao rompimento de um SintexTube na fiada à cota mais elevada. Segundo a proposta de solução 

trata-se do cilindro nº32, comprimento de 50 m. Com as investidas do mar, gerando processos erosivos, 

foi criada uma baía de erosão em forma de meia oval tendo na direção longitudinal uma dimensão muito 

superior em relação à prependicular. Esta falha levou a assentamentos na parte interior da restinga, 

Figura 4. 16 e). 

Estes cilindros apresentavam grandes problemas junto às tampas de enchimento. Foram verificadas 

várias fissuras em praticamente todas as tampas observadas. Aparentemente é uma anomalia de fabrico 

e que pode ser potenciadora de roturas, não se excluindo que pode ser uma causa para o rompimento do 

CG nº32.  

Do lado fluvial o rompimento do cilindro formou-se uma arriba de erosão com cerca de 2.7 m de altura. 

A 8 de abril, Figura 4. 17, os maiores problemas encontrados relacionavam-se com processos erosivos 

nas zonas onde a estrutura se encontrava debilitada (CG danificados). Nestas zonas, havia menos areia, 

deixando as arribas mais evidentes. Apesar da perda de material sedimentar nas zonas sem proteção, a 

cota da restinga mantinha-se, de uma forma geral, constante. 
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No lado do mar, a estrutura sofreu alguns deslocamentos, mas sem perder a sua configuração em alura 

inicialmente adquirida. Eram visíveis afloramentos no segundo patamar de cilindros. 

Tal como previsto pelo projetista, a camada mais exposta sofreu assentamentos, funcionando assim 

como proteção a infraescavações aos cilindros interiores. A forte exposição levou a que praticamente 

todos estes cilindros com função protetora fossem danificados, ou seja, apresentavam-se rasgados na 

parte superior. Apesar da malha do tecido estar “rasgada”, os cilindros não perderam grande volume de 

material de confinamento. 

O topo da restinga mostrava-se bastante estável. Não eram visíveis deslocamentos nem sequer sinais de 

abrasão. 

Foram detectados do lado fluvial dois orifícios na parte superior de um cilindro. Estas anomalias são 

dificeis de serem justificadas. A sua localização sugere que derivou de ação humana e apresentam  

abrasão em volta do orifício. É recorrente os pescadores provocarem orifícios como suporte para a cana 

de pesca, isto pode também ser uma justificação para o fenómeno falado. 

Relativamente à baía formada na zona do lado do rio onde se encontra o cilindro danificado, encontrava-

se mais erodida apresentando a arriba dunar mais recuada. Os fenómenos de erosão acoplados às 

contínuas infraescavações, levaram a um agravamento dos assentamentos referidos anteriormente junto 

aos cilindros da marca Geoprotec. 

  

a) Erosão dunar devido à falta de um cilindro por estar 
danificado 

b) Afloramento nos cilindros 

  

c) Orifício numcilindro do lado fluvial d) Baía de erosão do lado do rio 

Figura 4. 17 Registo fotográfico a 08/04/2016 

No dia 20 de maio foi efectuada uma nova visita ao local, Figura 4. 18. 
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Cada vez eram mais evidentes os deslocamentos dos cilindros. Tendencionalmente, os topos norte dos 

CG deslocam-se para fora da estrutura pondo em risco a estabilidade da mesma. 

Observou-se uma costura na parte superior do cilindro de ligação do nº32 ao “P”, Figura 4. 18. Uma das 

causas do rompimento do cilindro poderá estar relacionado com a fissuração junto às tampas de 

enchimento. Verifica-se também que esta intervenção não foi corretamente executada pois o tecido está 

novamente a rasgar. A tampa apresentava-se muito degradada, com descoloração e oxidação dos 

parafusos. As tampas são, sem dúvida, um pormenor importante neste tipos de soluções com 

geossintéticos. Em particular estas peças utilizadas pela marca Geosintex, têm-se revelado fracas 

gerando fissuras na malha geossintética, acrescendo problemas à durabilidade dos cilindros. 

Foram verificadas fissuras e rasgos em novos locais nos cilindros. O tecido geossintético tem-se 

mostrado pouco resistente. Um dos factores que influencia a resistência do material é a exposição ao 

raios UV. 

O mais alarmante foi a danificação dos cilindros nº 29 e nº 40. O tecido dos cilindros encontrava-se 

completamente fissurado perdendo por completo o material de confinamento e consequentemente as 

suas funções. Os sedimentos ao serem libertados formaram uma “praia”. 

Relativamente aos cilidros da Geoprotec, os fenómenos de rotação eram muito evidentes reforçando a 

ideia de obrigatoriedade da utilização de uma estrutura de proteção contra infraescavações. Os 

assentamentos na parte superior eram cada vez maiores.  

Foi encontrado um prego com cerca de 11 cm perfurando o tecido dos cilindros da marca portuguesa. A 

malha mostrou-se sempre muito robusta, sem sinais de cortes ou abrasões. 
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b) Tampa descolorada e com os parafusos 
oxidados 

 

a) Costura no CG de ligação do nº 32 ao P c) Baia de erosão, zona sem proteção devido à 
danificação do cilindro 

  

d) Deslocamentos dos cilindros e) Rasgo num cilindro 
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f) CG nº29 e nº 40 danificados g) Libertação de material de confinamento 

  
h) Prego espetado no cilindro da Geoprotec i) Medição do prego 

  
j) Rotação dos cilindros da Geoprotec l) Assentamentos devido à rotação dos cilindros 

Figura 4. 18 Registo fotográfico a 20/05/2016 

Na altura da intervenção executada no dia 15 de junho de 2016 (Figura 4. 19) a norte das Torres de Ofir, 

foi feita uma visita à restinga. Foi verificada uma enorme quantidade de cilindros danificados 

comprometendo quase na totalidade a estrutura. Devido à grande quantidade tanto de tecido como de 

areia, a determinação exata da quantidade de cilindros danificados foi dificil porém foram estimados em 

cerca de 20 unidades. 

Surgiram rasgos em zonas intermédias do tecido dos cilindros. Tem indícios de ação humana ou de 

materia contrutivo pouco resistente. Como já falado, a envolvente das tampas mostraram-se muito 

debilitadas a nivel construtivo, permitindo o início de fissuração da malha geossintética.  

Apesar da destruição da estrutura, a cota de areia da restinga mantém-se constante. Porém isto acontece 

pois não está sujeita a grandes ações na altura de verão. Caso não seja feita nenhuma intervenção até ao 

aparecimento de marés vivas, comprometer-se-á a estrutura e o investimento da solução executada. 

Os cilindros da Geoprotec revelaram-se os mais resistentes sem qualque tipor de dano. 
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a) Fenda no cilindro de ligação entre o nº32 e “P” b) Fenda no cilindro de ligação entre o nº32 e o “P” 

  

c) Vista para norte d) Cilindros danificados, nº23,24,35 36 

  

e) Cilindros danificados, nº23,24,35 36 f) Baía de erosão junto aos cilindos rasgados 
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g) Tampa de enchimento. Possível início do rasgo do 
cilindro 

h) Tampa de enchimento. Possível início do rasgo do 
cilindro 

  

i) Rasgão no cilindro nº 37 j) Rasgão no cilindro nº 39 
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l) Zona com cilindro danificado já verificado 
anteriormente 

 

m) Rasgos no cilindro nº30 n) cilindro da marca Geoprotec 

Figura 4. 19 Registo fotográfico a 15/06/2016 

4.5 SOLUÇÕES ADOTADAS PARA REPARAÇÕES 

Relativamente à rotura localizada a norte das Torres de Ofir, sem dúvida que, deveria ter sido reparada 

quando houve o alerta para tal. Os riscos consequentes desse atraso foram evidentes. 

Mink ter Harmsel após executar uma visita ao local, a 13 de novembro de 2015 escreveu “Como 

mencionado antes, a reparação tem um carácter urgente precavendo a estrutura das tempestades de 

inverno…faço também algumas recomedações relativamente a alguns aspectos que requerem 

intervenções a curto prazo.” 

Como proposta para a rotura localizada refere, Figura 4. 20: 

1. Remover a maior quantidade de areia possivel ( aprox 0.75 m) em redor da rotura. 

2. Colocar um painel interno na parte interior do cilindro. 

3. Colocar um segundo painel, na parte exterior, ligando-os com duas fitas de PP, PE ou PVC, 

(fitas de 0.5 m para facilidade de trabalhos) como mostrado na Figura 4. 20 Adaptado de Memo 

realizada por Mink ter Harmsel sobre a rotura a norte das Torres de Ofir. 

4. Aparafusar os paineis com parafusos de aço inoxidável (a cada 7, 5-10 cm) com o objectivo de 

encostar os mesmos. 
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Esta intervenção nunca foi realizada mas poderá constituir a técnica de reparação a utilizar em futuras 

roturas de carácter muito localizadas. 

 

Figura 4. 20 Adaptado de Memo realizada por Mink ter Harmsel sobre a rotura a norte das Torres de Ofir 

Passados aproximadamente 7 meses, a empresa ABB avançou com os processos de reparação do 

cilindro. A esta data, como observado na figura 4.14, a fenda já tinha tomado dimensões demasiado 

grandes para realizar o indicado pelo fornecedor. Tomou-se a decisão de colocar um cilindro novo. 

O corte do tecido e remoção de areias iniciou-se no dia 13 de junho de 2016. O corte foi realizado sem 

dificuldade com recurso a uma serra de ferro. Já a remoção sedimentar foi numa primeira fase executada 

com recurso a uma giratória e posteriormente à mão prevenindo danos nas malhas dos geossintéticos, 

especialmente no apron. 

Foi observado um fenómeno nunca antes presenciado neste tipo de estuturas. Apresentava-se uma vala 

com evolução linear ao longo do cilindro danificado. De norte para sul (local da rotura no cilindro) a 

vala evoluia de uma profundidade de cerca de 1 m para 1.5 m, Figura 4. 15 c) e 4.15 d) . Era visível uma 

grande erosão junto à pequena sobreposição do apron, reforçando o descrito por Dinis, 2015 “Nunca 

colocar as telas de apron justapostas, pois a entrada de água nestas zonas assume valores muito 

elevados”, Figura 4. 15. 

Como consequência, os tecidos (cilindro e tela de ancoragem) apareceram completamente desordenados 

apresentando alguma complexidade nos trabalhos de extração e e/ou esticamento. A cama apresentava-

se desconfigurada e sem o pescoço de cavalo. 

Indica-se duas possiveis causas para o fenómeno indicado: 
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 Prende-se com forças de subida e descida dos cilindros. Novamente, devido ao volume de água 

entrado acrescentando as subpressões devido à ondulação e o peso da estrutura confinada, os 

cilindros reagem a forças que os fazem ter movimentos verticais. No momento de impacto deste 

com a cama, exerce uma força descendente. Obviamente que a zona do suporte mais frágil é a 

frontal e por isso a que acarreta maiores danos. Ou seja, a força descendente “empurra” e faz 

com que exista uma compactação e movimentação dos sedimentos criando assim a vala 

Isto pode também ser uma das causas do “empolamento” da tela de ancoragem observada nas 

visitas, como que um afloramento, Figura 4. 21. 

 

Figura 4. 21 Movimentação de areias devido a forças verticais 

 Devido à rotura, ocorreu uma perda significativa de quantidade de enchimento e 

consequentemente peso do cilindro. Esta perda, naturalmente, foi ocorrendo do local da rotura 

pelo prolongamento do cilindro (S-N) e da frente de ataque para trás (O-E) Como a tela de 

ancoragem não se encontrava devidamente sobreposta, começaram a existir grandes volumes 

de entrada de água que com a sua movimentação desencadearam processos erosivos, Figura 4. 

22.  

Sem suporte, o pescoço de cavalo foi-se rompendo acabando por desparecer. A tela de 

ancoragem apresentou-se extremamente adaptável ao adoptar a configuração da vala. 
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a) Rotura e inicio de entrada de águas. 

 

b) Perda de enchimento e evolução da vala para norte devido às erosões. 

 

c) Contínua perda de material de confinamento e prolongamento da formação da vala 

 

d) Vala afetando todo o cilindro 

 

e) Legenda 

Figura 4. 22 Figura da evolução de vala, vista superior 

  



Monitorização do comportamento de estruturas de defesa costeira em cilindros de geossintéticos executados em Moledo 
do Minho e na praia de Ofir 

_____________________________________________________________________________________________________ 

91 
 

Ficou decido, entre todos os envolventes (projetista, empreiteiro e fornecedor do material) realizarem-

se as seguintes operações, figura 4.23: 

1. Fazer um confinamento de areias na vala utilizando o tecido do cilindo cortado, colmantando 

assim o espaço desta. As pontas soltas do geossintético devem ficar viradas para o lado este, 

por baixo do novo cilindro. 

2. Fazer o enchimento com areia, por baixo do apron, na cota mais baixa (justo à sobreposição da 

tela de ancoragem). 

3. Preparar a “cama” e colocação do novo cilindro. 

4. Enchimento do novo cilindro TenCate GeoTube. 

 

Figura 4. 23 Proposta para a solução da vala encontrada em Ofir 

 

 

Mink ter Harmsel faz ainda referência à colocação das telas de proteção. Indica que não estão colocadas 

até à parte inferior do cilindro significando que não existe fixação da mesma abaixo da linha de água 

nem da cota de praia, figura 4.24. 

 

Figura 4. 24 Adaptado da nota técnica executada por Mink ter Harmsel 

Ponto 
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Ponto mais 
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observado das 

telas de 
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Confinamento de 
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o cilindro 
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encontrado 

Novo 
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5 
SINTESE, CONCLUSÕES E 

RECOMENDAÇÕES 

 

A aplicação de geossintéticos em sistemas de controlo de erosão dunar pode resultar em soluções 

ambientalmente mais sustentáveis, quando comparadas com soluções em betão ou em enrocamento. As 

primeiras soluções são mais susceptíveis de condicionar a eficácia estrutural (defesa) devido à 

vulnerabilidade das malhas geossinteticas pelas suas caracteristicas de resistência. Até certos limites 

energéticos uma solução de confinamento em geossintéticos bem projetada e com materiais robustos 

pode apresentar-se extremamente eficaz. 

Quando se comparam soluções idênticas em cilindros de geossintéticos, podem comportar-se de maneira 

diferente. Isto pode ser devido à diferença entre perfis de praia e à grande variação de volumes de areia 

presente no local verificado nos três casos de estudo do presente trabalho. 

Em Moledo do Minho o reforço do núcleo dunar em goessintéticos manteve-se coberto ao longo dos 

300 m, não sendo possível a sua visualização. De um modo geral houve acreção de areia junto à duna, 

subindo a cota da praia e os perfis dunares não sofreram grandes alteração. Esta solução revelou-se 

muito eficaz permitindo a revegetação natural dos taludes, reforçando assim os mesmos. 

A norte das Torres de Ofir, numa extensão de 600 m, verificaram-se três situações distintas. 

Inicialmente, após o reperfilamento da praia, o material de confinamento encontrava-se completamente 

coberto. Ao interagir com as ações naturais, o perfil da praia foi-se alterando sofrendo erosões e acreções 

mas com um contínuo recuo da linha de arriba de erosão na praia. Identificaram-se zonas com um maior 

défice de material sedimentar do que noutras, apresentando troços cobertos, parcialmente cobertos e 

descobertos, onde era visível o apron. A mesma solução pode comportar-se de maneira distinta em 

troços diferentes incutindo uma maior vulnerabilidade à estrutura de proteção. 

As telas de proteção contra vandalismo e perfuração por chapéus de praia revelaram-se pouco resistentes 

e por isso sem relevância para este tipo de solução. Os grampos fixadores indicados pelo fornecedor do 

material são inadequados. Para além de “desaparecerem” quando a agitação incide, deixam orifícios no 

material de confinamento e conferem um perigo para os utilizadores da praia devido às suas 

extremidades pontiagudas. 

A alternativa poderá passar pelo reforço do material geossintético. A alimentação artificial de areias terá 

um efeito favorável na durabilidade e eficiência da solução. 

Na restinga de Ofir, zona com a maior dinâmica dos casos em estudo, a solução em geossintéticos não 

se mostrou estável e duradoura. Ocorreram muitas anomalias associadas às muito prováveis 

insuficiências nas características do material e a fenómenos de infraescavaçâo.  

A escolha do material a utilizar é um factor decisivo na vida útil da estrutura. O material utilizado na 

restinga manifestou problemas críticos de resistência e durabilidade apesar de ser certificado, 

apresentando documentos de cumprimento das normas europeias. A rotura do material de confinamento 
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traduz-se na libertação da areia confinada e consequentemente na perda parcial ou total das funções da 

solução. 

Devem, por isso, ser realizados testes de verificação das características apresentadas pelo fabricante nas 

fichas técnicas que fornecem. 

A solução de cilindros de geossintéticos deve ser instalada com a devida proteção em relação a 

infraescavações. O apron revelou-se uma boa solução para estes fenómenos mas tem de ser instalado 

utilizando sobreposição, e não justaposição, nas juntas.  

Estão a ser realizados trabalhos de investigação na FEUP que contribuem para a fundamentação dos 

projetos do apron (formas, cotas, comprimentos). 

Torna-se importante retirar ensinamentos com as soluções já implementadas no sentido de se assegurar 

a robustez das soluções. O reforço com geossintéticos pode apresentar-se estável e eficaz, cumprindo a 

função de proteção dunar, não permitindo que o mar ultrapasse a barreira criada pela estrutura. A sua 

função é apenas de proteção não promovendo a acumulação de areias na praia. 

Em soluções com várias fiadas em altura, deverá existir uma fixação entre cilindros. Esta fixação 

potencialmente poderá ser executada com cintas.  

É necessário conceder especial atenção em relação às tampas e abertura de enchimento dos cilindros de 

geossintéticos.  

Quando existe uma rotura muito localizada num elemento de confinamento deve proceder-se 

imediatamente à reparação da mesma prevenindo a sua evolução que pode conduzir à rotura total do 

cilindro. Apresenta-se um exemplo de técnica de reparação. 

Deve proceder-se a uma monitorização das intervenções direcionada para a evolução de: 

 Morfologia das praias e dunas (evolução de perfis e balanço de massas sedimentares); 

 Evolução da morfologia da solução (cotas de coroamento e alinhamentos); 

 Comportamento estrutural em relação a ações naturais (agitação marítima, UV) e ações 

mecânicas involuntárias e voluntárias; 

 Comparação de desempenhos entre estruturas de defesa costeira em enrocamento e materiais 

geossintéticos; 

 Perceção dos utentes da praia e moradores quanto à eficacia da solução, impacto paisagístico e 

condicionantes aos usos balneares. 
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Anexo 1 
LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS 

 

No presente anexo é apresentado o levantamento topográfico do local de intervenção em Moledo do 

Minho, realizado pela Camara Municipal de Caminha, o qual tinha como intuito o inicio dos trabalhos 

de reconstrução dunar, no ano de 2011. 

Não há qualquer informação sobre a natureza das cotas medidas no levantamento, ou seja, se estão 

medidas a partir do plano de referência do nível mais baixo do nível da água do mar, ou em referência 

ao Zero Topográfico. Na Figura A.1.1 encontra-se representado o levantamento topográfico, a escala 

1/1000. 

Apresenta-se também a sobreposição dos levantamentos topográficos executados pela empresa MCA 

no final de obra e em junho de 2016. Neste levantamento os valores a vermelho correspondem ao registo 

mais antigo e a preto os mais recentes . 

Ainda, o levantamento topográfico da zona a norte da Torres de Ofir, bem como promenores do mesmo. 

O levantamento foi executado pela sociedade Polis Litoral Norte nas datas de 30 de junho de 2014 

(extensão sul) e 9 de setembro de 2014 (extensão norte). 

As cotas estão referidas ao Zero Topográfico, admitindo-se que est está cerca de 2 m acima do Zero 

Hidrográfico (ZH). Adotando uma amplitude de maré de 4 m ( em Preia mar de Águas Vivas 

equinociais), variando os níveis de água entre a cota 0 m ZH e +4 m ZH, em termos de Zero Topográfico 

essa variação será entre as cotas -2 m e +2 m. 
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Figura A.1.1 Lenvantamento topográfico de Moledo do Minho realizado pela respectiva Câmara Municipal em 
julho de 2011 
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Figura A.1.2 Pormenor topográfico da zona do moinho 

 

 

Figura A.1.3 Pormenor topográfico a norte da estrutura de defesa costeira aderente 
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Figura A.1.4 Sobreposição dos levantamentos topográficos de final de obra e executado em junho de 2016 
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Figura A.2.5 Pormenor da sobreposição dos levantamentos, perfil 1 

 

Figura A.1.6 Pormenor da sobreposição dos levantamentos, perfil 3 
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Figura A.2.7 Pormenor da sobreposição dos levantamentos, perfil 5 

 

Figura A.1.8Pormenor da sobreposição dos levantamentos, perfil 7 
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Figura A.1.9 Levantamento Topográfico a norte das Torres de Ofir 
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Figura A.1.10 Levantamento topográfico  da zona do hotel, preceta  e Torres 
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Figura A.1.11 Pormenor topográfico da zona mais a sul da proposta da Fase 3 
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Figura A.1.12Pormenor topográfico da zona mais a norte da proposta da Fase 3 
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Anexo 2 
IMAGENS SATÉLITE DA EVOLUÇÃO 

DO CORDÃO DUNAR NO CASO DE 
ESTUDO EM MOLEDO DO MINHO 

Neste anexo encontra-se a continuação da análise do comprimento do cordão dunar iniciada por Ferreira 

(2014) relativo ao caso de estudo de Moledo do Minho. Engloba os registos desses comprimentos em 

seis pontos, ao longo da zona de intervenção. 

 

Figura A.2. 1 Localização dos pontos de referência, Fonte: Ferreira 2014 

Apresenta-se seguidamente as secções medidas para os anos de 2001 a 2010, por ordem cronológica. 

No ano de 2014, devido à forte vegetação em determinadas secções, Ferreira (2014), não conseguiu 

obter algumas medições e por isso, não foram analisadas. As medições do presente trabalho foram 

executas numa das visitas ao local. De referir a dificuldade de encontrar, com exatidão, os pontos 

marcados pelo autor e por isso, a possibilidade de ocorrência de erros de medição. 
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a) Secções no cordão dunar, no ano de 2001. 
 

b) Secções no cordão dunar, no ano de 2003. 

 

 

c) Secções no cordão dunar, no ano de 2004. 
d) Secções no cordão dunar, no ano de 2006. 

 

e) Secções no cordão dunar, no ano de 2010. 

 

f) Secções no cordão dunar, no ano de 2013 

Figura A.2. 2 Comprimentos dunar nas secções de referência nos anos indicados 
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Anexo 3 
Cálculo do volume de areias 

NORTE DAS TORRES DE OFIR 

Os fundos marítimos são tão dinâmicos que é impossível a sua correcta descrição num instante.  

De uma maneira muito expedita apresenta-se o cálculo do volume de areia “perdido” na praia a norte da 

Torres de Ofir. Esta estimativa tem por base dados recolhidos na visita realizada no dia 18 de Junho 

2015. 

Admitindo que os cilindros de geossintéticos tem cerca de 2.5 m e 0.5 m de recobrimento, totaliza 3 m 

de altura. 

O comprimento de praia, para simplificação, será até à cota da base dos cilidros, ou seja, +2 ZH. 

Utilizando-se o programa “Autocad” para fazer as medições, chegou-se a um valor de 27.5 m de largura 

de praia. 

 

Figura A.3. 1 Área de secção de referência para o cálculo de volume perdido, 20 de maio 2016 

 

O volume (V), em m3, é calculado pela área da secção (um triângulo) multiplicado pela extensão de 600 

m. 

𝑽 =
𝒉 × 𝒄𝒑𝒓𝒂𝒊𝒂

𝟐
× 𝑙 

𝑽𝒑𝒓𝒂𝒊𝒂 𝟏 = 𝟐𝟒 𝟕𝟓𝟎 ≅ 𝟐𝟓 𝟎𝟎𝟎 𝒎𝟑 

h – Altura (m) 

cpraia – Comprimento de praia (m) 

l – Extensão de praia (m) 
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Como se verifica o volume perdido de areia é aproximadamente 24750 m3. Para se tornar de mais fácil 

perceção, corresponde a aproximadamente 1667 camiões normalmente utilizados em terraplenagens 

com capacidade de 15 m3. 

De forma análoga, a 15 de junho de 2016, numa visita à obra no decorrer da substiruição do cilindro, 

obrseva-se uma grande acreção praticamente combrindo todo o apron. 

 

Figura A.3. 2 Área de secção de referência para o cálculo de volume perdido, 15 de junho 2016 

Adimitindo que a cota de recobrimento subiu 0.5 m (ou seja, o valor de h passa de 3 m para 2.5 m). Pelo 

mesmo processo anterior, observou-se 24 m de largura de praia, totalizando um volume de areia de: 

𝑽𝒑𝒓𝒂𝒊𝒂 𝟐  ≅ 𝟏𝟖  𝟎𝟎𝟎 𝒎𝟑 

 

CILINDROS NA RESTINGA DE OFIR 

Seguindo a aproximação da configuração de um cilindro a uma elipse, com diâmetros de 2.7 m e 6.4 m, 

Pelo somatório dos comprimentos de cilindros da Figura 3. 29 b), de um extra com 50 m (medido em 

planta à escala) devido ao remate na face oceanica, 

∑ 𝒄𝒄𝒊𝒍𝒊𝒏𝒅𝒓𝒐𝒔 = 𝟏𝟓𝟎𝟔. 𝟓 𝒎 

𝑨𝒆𝒍𝒊𝒑𝒔𝒆 (𝒎𝟐) =
𝟐. 𝟕

𝟐
×

𝟔. 𝟒

𝟐
× 𝝅 = 𝟏𝟑. 𝟓𝟔 𝒎𝟐 

𝑽𝒄𝒊𝒍𝒊𝒏𝒅𝒓𝒐𝒔 (𝒎𝟑) = 𝑨𝒆𝒍𝒊𝒑𝒔𝒆 (𝒎𝟐) × ∑ 𝒄𝒄𝒊𝒍𝒊𝒏𝒅𝒓𝒐𝒔 

𝑽𝒄𝒊𝒍𝒊𝒏𝒅𝒓𝒐𝒔 (𝒎𝟑) = 𝝅 ×
𝟐. 𝟕

𝟐
×

𝟔. 𝟒

𝟐
× 𝟏𝟓𝟎𝟔. 𝟓 

𝑽𝒄𝒊𝒍𝒊𝒏𝒅𝒓𝒐𝒔 (𝒎𝟑) ≈ 𝟐𝟎 𝟓𝟎𝟎 𝒎𝟑 
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Anexo 4 
Relatórios de Monitorização da praia 

de Moledo do Minho 
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1 
 

DESIGNAÇÃO DA ESTRUTURA DE DEFESA COSTEIRA Cilindros de Geossintéticos em Moledo do Minho 
Tipo de estrutura Cilindros de geossintéticos X 

Data vistoria 1 ago 2014 Autor  José Miguel Leite Guimarães de Oliveira Maré Enchente 

LOCALIZAÇÃO 
Distrito Viana do Castelo 

Concelho Caminha 
Local Praia de Moledo do Minho  

 

Imagem aérea 
vertical 

 

Fonte: Google 
Earth  
Data: 29 
agosto 2013 
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2 
 

MONITORIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO 

  
1. Abertura de vala para formação de “cama” 

para colocação dos CG. 
2. Colocação do “apron”. 

  
3. “Apron” esticado. Pormenor da boca de 

enchimento do rolo do “apron”. 
4. Uma das dificuldades em obra foram as algas. 

  
5. Aspiração para posterior bombagem para 

enchimento dos CGs. 
6. “Apron” já com o rolo preenchido com areia. 

 

Fotografia: FVG Fotografia: FVG 

Fotografia: FVG Fotografia: FVG 

Fotografia: FVG Fotografia: FVG 
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DESIGNAÇÃO DA ESTRUTURA DE DEFESA COSTEIRA Cilindros de Geossintéticos em Moledo do Minho 
Tipo de estrutura GEOCILINDROS X 

Data vistoria 23 Mar 2015 Autor  José Miguel Leite Guimarães de Oliveira Maré Preia-mar 

LOCALIZAÇÃO 
Distrito Viana do Castelo 

Concelho Caminha 
Local Praia de Moledo do Minho  

 

Imagem aérea 
vertical 

 

Fonte: Google 
Earth  
Data: 29 
agosto 2013 
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2 
 

MONITORIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO 

  
1. Vista para norte sobre a estrutura de 

defesa aderente. 2. Vista para sul. Estrutura aderente e topo da 
mesma reconstruída e reforçada. 

  
3. Escadas de acesso à praia parcialmente cobertas 

com areia. Topo norte do paredão sem danos. 
4. Praia sem sinais de erosão apresentando alguns 

ramos e troncos. 

  
5. Entrada, mais a norte, para a praia. Dunas sem 

sinais de erosão e com vegetação. 
6. Vista para sul. 

 

Fotografia: FVG Fotografia: FVG 

Fotografia: FVG Fotografia: FVG 

Fotografia: FVG Fotografia: FVG 
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1 
 

DESIGNAÇÃO DA ESTRUTURA DE DEFESA COSTEIRA Cilindros de Geossintéticos em Moledo do Minho 
Tipo de estrutura Cilindros de geossintéticos x 

Data vistoria 23 Mar 2016 Autor  José Miguel Leite Guimarães de Oliveira Maré Preia-mar 

LOCALIZAÇÃO 
Distrito Viana do Castelo 

Concelho Caminha 
Local Praia de Moledo do Minho  

 

Imagem aérea 
vertical 

 

Fonte: Google 
Earth  
Data: 29 
agosto 2013  
 

Agitação marítima 
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MONITORIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO 

  
1. Vista para norte sobre a estrutura de 

defesa aderente. 
2. Acumulação de areia nas escadas de acesso 

a praia no topo norte do paredão. 

  
3. Escadas de acesso à praia parcialmente cobertas 

com areia. Topo norte do paredão sem danos. 
4. Praia sem sinais de erosão. Início de trabalhos de 

limpeza da praia. 

  
5. Dunas sem sinais de erosão e com vegetação. 

Paliçada antiga já existente no local. 
6. Moinho protegido com blocos de enrocamento. 
Sem sinais de erosões do talude da propriedade. 
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7. Moinho protegido com blocos de enrocamento. 
Sem sinais de erosões do talude da propriedade. 

8. Duna a norte do moinho com vegetação. 

  
9. Vista para sul. 10. Vista para sul mais junto à linha de água. 
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DESIGNAÇÃO DA ESTRUTURA DE DEFESA COSTEIRA Cilindros de Geossintéticos em Moledo do Minho 
Tipo de estrutura Cilindros de geossintéticos X 

Data vistoria 25 abr 2016 Autor  José Miguel Leite Guimarães de Oliveira Maré Preia-mar 

LOCALIZAÇÃO 
Distrito Viana do Castelo 

Concelho Caminha 
Local Praia de Moledo do Minho  

 

Imagem aérea 
vertical 

 

Fonte: Google 
Earth  
Data: 29 
agosto 2013  
 

Agitação marítima 
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MONITORIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO 

  
1. Vista para norte sobre a estrutura de defesa 

costeira aderente (paredão). 
2. Acumulação de areia junto às escadas de acesso 

a praia no topo norte do paredão. 

  
3. Escadas de acesso à praia parcialmente cobertas 

com areia. Topo norte do paredão sem danos. 
Reposição de areia. 

4. Praia sem sinais de erosão apresentando muitos 
ramos e troncos em toda a sua extensão. 

  
5. Dunas sem sinais de erosão e com vegetação. 
Paliçada antiga, já existente no local, sem danos 

recentes. 
6. Tronco com cerca de 4 m de comprimento. 
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7. Vista para norte junto à paliçada. 8. Vista para sul junto à paliçada. 

  
9. Entrada para a praia direta da rua. 10. Vista para norte do moinho e talude. 

  
11. Vista mais aproximada do moinho e talude com 

blocos de enrocamento. 
12. Vista da praia para sul. 

  
13. Entrada para a praia no topo norte da estrada. 14. Paliçada construída pela população aproveitando os 

ramos existentes na praia. 
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DESIGNAÇÃO DA ESTRUTURA DE DEFESA COSTEIRA Cilindros de Geossintéticos em Moledo do Minho 
Tipo de estrutura Cilindros de geossintéticos X 

Data vistoria 20 jun 2016 Autor  José Miguel Leite Guimarães de Oliveira Maré Baixa-mar 

LOCALIZAÇÃO 
Distrito Viana do Castelo 

Concelho Caminha 
Local Praia de Moledo do Minho  

 

Imagem aérea 
vertical 

 

Fonte: Google 
Earth  
Data: 29 
agosto 2013  
 

Agitação marítima 
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MONITORIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO 

  
1. Vista geral sobre a praia. 2. Acumulação de areia junto às escadas de acesso 

a praia no topo norte do paredão. 

  
3. Topo norte do paredão sem danos. 

Reposição de areia. 
4. Estrutura de defesa aderente . 

  
5. Dunas sem sinais de erosão e com vegetação.  6. Vista para norte, acreção de areia. 

 

  
7. Vista para norte junto ao moinho. 8. Vista para sul, praia robusta. 
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Anexo 5 
Relatórios de Monitorização a norte 

das torres de Ofir  
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1 
 

DESIGNAÇÃO DA ESTRUTURA DE DEFESA COSTEIRA Cilindros de Geossintéticos a norte das Torres de Ofir (Fase 3) 
Tipo de estrutura Cilindros de geossintéticos x 

Data vistoria 19 out 2015 Autor  José Miguel Leite Guimarães de Oliveira Maré Enchente 

LOCALIZAÇÃO 
Distrito Braga 

Concelho Esposende 
Local Zona norte das torres de Ofir 

 
Imagem 

aérea vertical 
 

Fonte: Google 
Earth  
Data: 11 maio 
2013  
 

Agitação marítima 
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MONITORIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO 

  
1. Vista para sul junto à Torre 3. 

Sem sinais de erosões. 
2. Vista para norte junto à Torre 3. 

  
3. Vista para norte e a norte da Torre 3. É visível a 

paliçada e início de CGs descobertos. 
4. Arame com função de segurar a tela de proteção 

ao CG e união de CGs. 

  
5. Vista para sul junto aos CGs já parcialmente 

descobertos. 
6. Vista para norte junto aos CGs já parcialmente 

descobertos. 

  
7. Pormenor de rasgo no CG ….. 8. Vista para norte. “Apron” parcialmente descoberto. 
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DESIGNAÇÃO DA ESTRUTURA DE DEFESA COSTEIRA Cilindros de Geossintéticos a norte das Torres de Ofir (Fase 3) 
Tipo de estrutura Cilindros de geossintéticos x 

Data vistoria 11 nov 2015 Autor  José Miguel Leite Guimarães de Oliveira Maré Enchente 

LOCALIZAÇÃO 
Distrito Braga 

Concelho Esposende 
Local Zona norte das torres de Ofir 

 

Imagem aérea 
vertical 

Fonte: Google 
Earth  
Data: 11 maio 
2013  
 

Agitação marítima 
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MONITORIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO 

  
1. Estrutura aderente em blocos de enrocamento. 

Sem sinais de erosão. 
2. Vista a norte do esporão em frente ao hotel. 

  
3. Vista para norte, visíveis CG descobertos. 4. Local de início de erosão com formação de parede 

dunar delineada pelo alinhamento dos CG. 

  
5. Vista para norte, CGs e “apron” descobertos. 6. Vista para norte junto ao CG…. 

  
7. Pormenor de junta de “apron” encostada, com 

sinais de deslocamentos e a “enrogar”. 
8. CGs e “apron” descobertos. Visível o rolo do “apron”. 

Fotografia: FVG Fotografia: FVG 

Fotografia: FVG Fotografia: FVG 

Fotografia: FVG Fotografia: FVG 

Fotografia: FVG Fotografia: FVG 
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9. Vista afastada do CG danificado. 10. Pormenor do “rasgo” no CG, perfurando também 

a tela de proteção. 

  
11. Danificação da tela de proteção. 12. Cota de “apron” muito baixa. 

 

 

13. Erosão junto ao topo norte dos CGs.  
 

Fotografia: FVG Fotografia: FVG 

Fotografia: FVG Fotografia: FVG 

Fotografia: FVG 
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DESIGNAÇÃO DA ESTRUTURA DE DEFESA COSTEIRA Cilindros de Geossintéticos a norte das Torres de Ofir (Fase 3) 
Tipo de estrutura Cilindros de geossinteticos x 

Data vistoria 7 Jan 2016 Autor  José Miguel Leite Guimarães de Oliveira Maré Preia-mar 

LOCALIZAÇÃO 
Distrito Braga 

Concelho Esposende 
Local Zona norte das torres de Ofir 

 

Imagem aérea 
vertical 

Fonte: Google 
Earth  
Data: 11 maio 
2013  
 

Agitação marítima 
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MONITORIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO 

  
1. Estrutura aderente com blocos de enrocamentos. 

Deposição de areia. 
2. Vista para sul junto à Torre 1. Deposição de areia, 

visíveis pedaços de madeira e blocos de enrocamento 
soltos pela praia. 

  
3. Vista para norte junto à Torre 3. 4. Início de falha no declive natural da praia delimitado 

pelos CGs. 

  
5. Vista para norte, formação de parede dunar delimitada 

pelo alinhamento dos CG. 
6. Linha formada pelos CGs, “apron” descoberto e 

paliçada sem movimentações. 
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8. “Apron” descoberto. 

 

 
7. Vista para aproximada de união de CGs, aparenta 

deslocamento. 
9. Tela de proteção a soltar-se do CG. 

  
10. Vista para norte. Erosão sobre os CGs é muito notória 

junto ao CG danificado. 
11. Pormenor da erosão junto ao CG danificado. 

  
12. Pormenor do CG danificado. “Apron” descoberto. 
Blocos de enrocamento anteriores à solução de CGs. 

13. Entrada para a praia junto à habitação mais a norte. 
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14. Erosão junto ao CG mais a norte. 15. Erosão junto ao CG mais a norte. 

Comparação de altura. 

  
16. Vista para norte junto ao CG mais a norte. 17. Vista para sul junto ao CG mais a norte. 
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DESIGNAÇÃO DA ESTRUTURA DE DEFESA COSTEIRA Cilindros de Geossintéticos a norte das Torres de Ofir (Fase 3) 
Tipo de estrutura Cilindros de geossintéticos x 

Data vistoria 24 Fev 2016 Autor  José Miguel Leite Guimarães de Oliveira Maré Preia-mar 

LOCALIZAÇÃO 
Distrito Braga 

Concelho Esposende 
Local Zona norte das torres de Ofir 

 

Imagem aérea 
vertical 

Fonte: Google 
Earth  
Data: 11 maio 
2013  
 

Agitação marítima 
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MONITORIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO 

  
1. Topo norte dos cilindros de geossintéticos (CGs) 

(fase 3), com erosão de linha costeira. 2. Topo norte dos CGs, com ponta de “apron” 
descoberta e a sofrer ação das ondas 

  
3. Alinhamento dos CGs, sem sinais de deslocações 

ou rotações. Apron” descoberto. 4. Vista para norte com “apron” descoberto e tendência 
para formação de “barrigas”. 

  
5. Vista para norte, CGs descobertos do manto de 

proteção quase na sua totalidade. 6. CG parcialmente coberto com manto de proteção. 
“Apron” visível 

  
7. Erosão na união dos CGs e manto de proteção. 8. Vista lateral da erosão na união dos CGs e manto de 

proteção. 



Monitorização do comportamento de estruturas de defesa costeira em cilindros de geossintéticos executados em Moledo do 
Minho e na praia de Ofir 

                                                                                                                                 

3 
 

  
9. Paliçada sem continuidade e desalinhada. 10. Vista para sul, logradouro afetado pela erosão. 

 
11. Extensão dunar remanescente. Muro e pavimento 

colapsado de logradouro de vivenda. 
12. Erosão sobre os CGs com descobrimento do 

manto de proteção. Paliçada descontínua. 

  
13. Geobags do lado do talude parcialmente 

cobertos com areia. 
14. Estreitamento da via utilizada durante a obra para a 

movimentação de maquinaria, devido à erosão. 
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15. Vista para sul, CG rasgado com perda quase total 

de material de enchimento resultando em erosão. 
Proteção de enrocamento colocado de emergência. 

  
16. Incidência de ondas no enrocamento de proteção. 17. Deformação do CG devido à perda de material de 

enchimento. 

  
18. Contacto entre o CG e o enrocamento. 19. Pormenor de contacto do enrocamento com o CG 

originando desgaste do material sintético. 

  
20. Pormenor de contacto do enrocamento com 
o CG originando desgaste do material sintético. 

21. Vista para norte, junto às torres, com menor 
erosão do que no restante desenvolvimento. 
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DESIGNAÇÃO DA ESTRUTURA DE DEFESA COSTEIRA Cilindros de geossintéticos a norte das Torres de Ofir (Fase 3) 
Tipo de estrutura Cilindros de geossintéticos x 

Data vistoria 1 Mar 2016 Autor  José Miguel Leite Guimarães de Oliveira Maré Baixa-mar 

LOCALIZAÇÃO 
Distrito Braga 

Concelho Esposende 
Local Zona norte das torres de Ofir 

 

Imagem aérea 
vertical 

Fonte: Google 
Earth  
Data: 11 maio 
2013  
 

Agitação marítima 
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MONITORIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO 

  
1. Vista para norte junto à Torre 2. 2. Pormenor de erosão junto à Torre 2. 

  
3. Vista para norte junto à Torre 3. 4. CG descobertos da tela de proteção com exceções 

pontuais. 

  
5. Formação de parede dunar a norte da Torre 3. 6. Erosão na junta dos CG. 

  
7. Vista para norte. Parte do “apron” coberto e outra 

descoberto. 
8. Vista para norte. Presença de algas no “apron” 
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9. Vista geral para norte. 10. Vista geral para sul. 

  
11. Zona onde se encontra o CG rasgado e blocos 

de enrocamento que foram colocados de emergência. 
12. Zona onde se encontra o CG rasgado e blocos 

de enrocamento que foram colocados de emergência. 

  
13. Blocos de enrocamento em contacto com o CG. 14. Pormenor do contacto entre os blocos de 

enrocamento e o CG. 

  
15. Formação de parede dunar. 16. Vista geral da zona afetada onde se encontra 

o CG danificado. 
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17. Vista para norte junto à zona que foi protegida 

com blocos de enrocamento. 
18. Vista para sul. CGs parcialmente cobertos com 

tela de proteção. 
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DESIGNAÇÃO DA ESTRUTURA DE DEFESA COSTEIRA Cilindros de geossintéticos a norte das Torres de Ofir (Fase 3) 
Tipo de estrutura Cilindros de geossintéticos x 

Data vistoria 8 Abr 2016 Autor  José Miguel Leite Guimarães de Oliveira Maré Baixa-mar 

LOCALIZAÇÃO 
Distrito Braga 

Concelho Esposende 
Local Zona norte das torres de Ofir 

 

Imagem aérea 
vertical 

Fonte: Google 
Earth  
Data: 11 maio 
2013  
 

Agitação marítima 
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MONITORIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO 

 
1. Topo norte dos CG (fase 3), reposição de areia 

relativamente às monitorizações passadas. 
2. Topo norte dos CG, com ponta de “apron” descoberta e 

a sofrer ação das ondas. 

  
3. Desalinhamento dos CG, sinais de deslocações e/ou 
rotações. “Apron” descoberto. Erosão por cima dos CG 

com formação de parede dunar. 
4. Vista para norte com “apron” descoberto e tendência 
para formação de “barrigas”. Descobrimento dos CG do 
monto de proteção com exceção dos topos (norte e sul). 

  
5. Vista para sul, erosão nas sobreposições dos CG. 6. Erosão na sobreposição dos CG. 

  
7. Perda de volume de areia, já com o rolo do 

“apron” à vista. 
8. “Apron” e rolo descobertos 
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9. Boca de enchimento do rolo do “apron” parcialmente 

descoberto nos CG’s mais a norte. 
10. Rotação (para o lado do mar) diferencial da ponta 

mais a norte do CG relativamente à de sul. 

 
11. Vista aproximada da zona que sofreu maior 

descobrimento. 

  
12. Vista afastada da junta do “apron” desfasada com a 

sobreposição do CG. 
13. Vista aproximada da junta do “apron” encostado e não 

sobreposto. 

  
14. Algas em crescimento no tecido do ”apron”. 15. Vista aproximada das algas no “apron”. 
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16. Vista afastada para norte, CG rasgado sem grande 

perda de material de enchimento relativamente à 
monotorização anterior. 

17. Vista para sul. Ocorrência de deslocamentos do 
enrocamento. Boca de enchimento visível. 

  
18. Contacto entre o CG e o enrocamento. Com o 

deslocamento do enrocamento não é possível ver a 
evolução do rompimento anteriormente monitorizado. 

19. “Apron” sem grande deslocamento mesmo com o CG 
rasgado e praticamente sem enchimento. 

 
20. Pormenor de contacto do enrocamento com o CG 

originando desgaste do material sintético. 
21. Contacto do CG com o enrocamento. 

 
22. CG rasgado. 23. Tampa do CG partida e boca de enchimento visível. 
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24. CG com pouco enchimento no topo sul afetando a 

zona de sobreposição. 

 
25. Pormenor do “enrugamento do “apron”. 26. Junta de “apron” afastada com início de 

“enrugamento”. 

  
27. Tela de proteção danificada. 28. Vista para norte. 
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29. Rotura no “apron”. 

 
30. Vista superior de rotura no “apron”. 31. Rotura e desgaste do “apron 

 
32. Ganchos em arame com forma de espiral para 

segurar a tela de proteção. 
33. Ganchos de fixação da tela de proteção à vista. 

 
34. Orifícios provocados pelos ganchos de fixação. 35. Orifício provocado pelos ganchos de fixação. 
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36. Orifício provocado pelos ganchos de fixação. 37. Passagem para a praia junto da casa mais a norte 

onde foram implementados os CG. 

38. Vista para sul. 39. Erosão sobre os CG. 

 
40. Parede dunar devido a erosão com cerca  

de 50 cm de altura. 
41. Vista superior da zona onde o CG está rasgado. 

  
42. Vista para sul da zona onde o CG está rasgado. 43. Vista para sul da zona onde o CG está rasgado. 
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44. Estreitamento da via superior aos CG 45. Rotação dos CG, “tombado” para o lado do mar. 

 
46. Paliçada de proteção e talude da propriedade privada 

sem sinais de efeitos de erosão. 
47. Vista aproximada da paliçada. 

 
48. Vista para norte. 49. Vista para sul. 

 
50. Vista para sul junto à Torre 3. 51. Vista para norte junto à Torre 1. 
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DESIGNAÇÃO DA ESTRUTURA DE DEFESA COSTEIRA Cilindros de geossintéticos a norte das Torres de Ofir (Fase 3) 
Tipo de estrutura Cilindros de geossintéticos x 

Data vistoria 20 mai 2016 Autor  José Miguel Leite Guimarães de Oliveira Maré Baixa-mar 

LOCALIZAÇÃO 
Distrito Braga 

Concelho Esposende 
Local Zona norte das torres de Ofir 

 

Imagem aérea 
vertical 

Fonte: Google 
Earth  
Data: 11 maio 
2013  
 

Agitação marítima 
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MONITORIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO 

  
1. Erosão na praia em frente ao hotel e às Torres. 

Aparecimento de parede dunar com cerca de 50 cm. 
2. Perda de volume de areias e por isso mais unidades de 

CGs descobertos. 

  
3. Erosão na praia junto à Torre 3. 4. Pormenor da erosão verificada junto à Torre 3 sem 

infraescavações. Tela de proteção ainda sob os CGs. 

  
5. Deslocamento da tela de proteção. Ocorrência de 
rasgão provocado pelos arames fixadores da tela.  

6. Pormenor do rasgão provocado pelos arames fixadores 
da tela deproteção.. 

  
7. Erosão na sobreposição dos CGs 8. Vista para norte junto à vivenda mais a sul. 
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9. Vista para norte sobre os CGs junto a vivenda mais a 

sul. 
10. Vista para sul sobre os CGs junto a vivenda mais a 

sul.. 

 
11. Vista afastada dos CGs completamente descobertos. 

Tela de proteção (TP) deslocada. 
12. Vista para nordeste. CGs descobertos. Deslocamento 

e perda parcial da tela de proteção. 

  
13.Estacaria com sinais de erosão. Perda de areia 

necessária para a sua estabilização. 
14.Acreção de areias na base dos CGs. Parcial 
recobrimento do “apron” anteriormente à vista. 

  
15. Pormenor da acreção ocorrida junto ao “apron”. 16. Vista para norte. Visíveis algas no tecido do “apron”. 

Vista sobre o CG rasgado.. 
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17. Vista no local do CG rasgado. Ponta de CG rasgado 

coberto com areia. 
18. Acreção na base do CG com cobertura do tecido 

anteriormente rasgado. 

  
19.Enrocamento em contacto com o CG. 20. Pormenor do arame de fixação da tela de proteção ao 

CG. 

  
21. Vista para norte. Cilindros do “apron” cobertos de 

areia. Tampa da boca de enchimento partida. 
22. Enrocamento em contacto com o CG. Desgaste do 

tecido do CG por atrito. 
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23. Rasgão provocado pelo arame de fixação. 

24. Pormenor da granulometria dos sedimentos junto ao 
rasgão dificultando a “fuga” de material sedimentar mais 

reduzido do CG 
25. diminuição de volume de enchimento do CG devido ao 

rasgão provocado pelos arames de fixação da TP. 

  
26. Vista para sul. 27. Vista para norte. Ocorrência de acreção, mas não o 

suficiente para cobrir os cilindros do “apron”. 
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28. Empolamento num CG. Aparentemente é uma tampa 
da boca de enchimento, sem ocorrências similares. 

29. Vista para sul junto ao CG mais a norte. 

  
30. Vista do topo norte dos CGs. Acreção de areia. 31.Vista aproximada do topo norte dos CG. Fita a vedar a 

passagem sobre os CG. 

  
32. Vista para sul sobre os CGs. Formação de parede 

dunar. Rotação de CG. 
33. Estreitamento da passagem sobre os CGs devido à 

erosão. 

  
34. Vista da zona do CG rasgado. Erosão com formação 

de paredes dunares com cerca de 1.5m de altura 
35. Vista para sul. 

  
36.Desgate sobre os CG. Aparentemente com algum 

objeto pontiagudo ou ate cortante. 
37. Erosão dunar quase até à vedação de uma vivenda. 
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38. Parede dunar devido a erosão com cerca  

de 50 cm de altura. 
39.Vista para sul. Parede dunar com cerca de 1m de 

altura. 
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DESIGNAÇÃO DA ESTRUTURA DE DEFESA COSTEIRA Cilindros de Geossintéticos a norte das Torres de Ofir (Fase 3) 
Tipo de estrutura Cilindros de geossintéticos x 

Data vistoria 14 jun 2016 Autor  José Miguel Leite Guimarães de Oliveira Maré Baixa-mar 

LOCALIZAÇÃO 
Distrito Braga 

Concelho Esposende 
Local Zona norte das torres de Ofir 

 

Imagem aérea 
vertical 

Fonte: Google 
Earth  
Data: 11 maio 
2013  
 

Agitação marítima 

  
 
 
 
 
 
 
 



Monitorização do comportamento de estruturas de defesa costeira em cilindros de geossintéticos executados em Moledo do 
Minho e na praia de Ofir 

                                                                                                                                 

2 
 

MONITORIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO 

 
1. Zona a ser intervencionada. Colocação da “areia de 

limpeza” criando uma barreira de proteção ao mar. 
2. Vista para norte. Formação de uma vala com cerca de 
um 1 m de profundidade, em forma de U, com directriz 

coincidente com a linha de base exterior do CG. 

 
3. Vista para sul. Trabalhos de remoção de areias. O CG 

foi cortado com recurso a uma serra de ferro. 
4. Vista para sul. Talude de enrocamento “mexido” para 

remoção de parte do tecido do cilindro. 

 
5. Tecido de CG e tela de proteção removidos sob os 

blocos de enrocamento. 
6. vista frontal para o talude de enrocamento. 

 
7. Tamanho comparativo da profundidade da vala mais a 

sul. De norte para sul, a variação de cotas foi de cerca de -
0.5 m,evoluindo linearmente 

8.CG a sul do que está a ser reparado. Pequeno “tombo” 
da extremidade do CG para o lado do mar. Tela de 

proteção com alguns danos- rasgões 
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9. Abrasão do tecido geossintético. 10. Pormenor do pior desgaste na extremidade.. 

 
11. CG ainda enrolado tal como chegou do fabricante. 12. Etiqueta do cilindro. GEOTUBE GT1000MB, 

comprimento :30 m. . 

  
13. Tubos para enchimento dos CG. 14. Vista para norte da vala. 

15. Vista para norte junto ao local da reparação. Notável 
acreção de areia. 

16. Vista para sul junto ao local da reparação. Notável 
acreção de areia. 
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DESIGNAÇÃO DA ESTRUTURA DE DEFESA COSTEIRA Cilindros de Geossintéticos a norte das Torres de Ofir (Fase 3) 
Tipo de estrutura Cilindros de geossintéticos x 

Data vistoria 15 jun 2016 Autor  José Miguel Leite Guimarães de Oliveira Maré Preia-mar 

LOCALIZAÇÃO 
Distrito Braga 

Concelho Esposende 
Local Zona norte das torres de Ofir 

 

Imagem aérea 
vertical 

Fonte: Google 
Earth  
Data: 11 maio 
2013  
 

Agitação marítima 
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MONITORIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO 

 
1. Zona a ser intervencionada. Tecido de CG praticamente 

sem areia. Desnivel da vala na direção sul. 
2. Vista para sul. Geossintéticos desordenados e 

“enrodilhados”. 

 
3. Vista a sobreposição do “apron”. Linha mais profunda. 4. Pormenor da sobreposição do “apron”. 

 
5. Zona de tecido cortado com serra.. 6. Zona de tecido rasgado, “farfalhudo”. 

 
7. Tamanho comparativo da profundidade da vala 

aproximadamente 1.2 m 
8.Vista para sul, retirada sobre o cilindro a norte da 

reparação. 
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9. Tampa da boca de enchimento do cilindro a norte. Em 

boas condições. 
10. Vista para norte. Perda ou deslocamento de 
enchimento e perda de forma na extremidade... 

 
11. Perda de enchimento e/ou perda de forma. 12.Malha geossintética em boas condições. Possivel 

anomalia na colocação do CG em obra. 

 
13. Tela de ancoragem. 14. Pormenor dos danos da tela de ancoragem.. 

 
15. Bomba para enchimento do cilindro. 16. Vista para sul junto ao local da reparação. A água 

atingiu o talude de proteção (areia molhada)  
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DESIGNAÇÃO DA ESTRUTURA DE DEFESA COSTEIRA Cilindros de Geossintéticos a norte das Torres de Ofir (Fase 3) 
Tipo de estrutura Cilindros de geossintéticos x 

Data vistoria 20 jun 2016 Autor  José Miguel Leite Guimarães de Oliveira Maré Baixa-mar 

LOCALIZAÇÃO 
Distrito Braga 

Concelho Esposende 
Local Zona norte das torres de Ofir 

 

Imagem aérea 
vertical 

Fonte: Google 
Earth  
Data: 11 maio 
2013  
 

Agitação marítima 
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MONITORIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO 

  
1.Vista para norte. Ações de limpeza de areias 

depositadas pelo vento durante o fim de semana 
2. “Cama” para colocação do cilindro. 

  
3. Vista sul da “cama”. 4. Talude de enrocamento reposicionado. 

  
5. Pequeno desfasamento de cotas etre a “cama” e a base 

do cilindro a sul.. 
6.vista para sul. Sinais de rotação do cilindro no sentido 

do mar. 

  
7. Vista geral para sul. Acreção de areia. 
Reposicionamento das telas de proteção. 

8.Acreção de areia, apron coberto. 
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Anexo 6 
Relatórios de Monitorização da 

restinga de Ofir 
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DESIGNAÇÃO DA ESTRUTURA DE DEFESA COSTEIRA Cilindros de geossintéticos colocados na restinga de Ofir 
Tipo de estrutura GEOCILINDROS x 

Data vistoria 19 out 2015 Autor  José Miguel Leite Guimarães de Oliveira 
Fotografias: Maré Preia-mar 

LOCALIZAÇÃO 
Distrito Braga 

Concelho Esposende 
Local Zona norte das torres de Ofir 

 

Imagem aérea 
vertical 

 

Fonte: Google 
Earth  
Data: 11 maio 
2013  
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MONITORIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO 

 
1. Vista geral para Sul. Trabalhos de enchimento 

de um CG. 
2. Vista para norte. 

 
3. Vista para norte. Escavação e posterior 

bombagem da areia para enchimento dos CG. 
4. Vista para sul. Processo de formação da cama, 

colocação e enchimento de CG. Movimentações de 
terras. 

 
5. Draga em atividade do lado do rio. CGs ainda 

enrolados, maneira como são transportados 
desde o local de fabricação e de colocação. 

6. Aspiração e bombagem de areias. 
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7. Vista para oeste do topo da restinga. 8. Vista para norte na restinga do lado do rio. 

  
9. Vista para sul. Processos de movimentação 

de areias. 
10. Vista geral, junto ao farol de Esposende, para sul. 
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DESIGNAÇÃO DA ESTRUTURA DE DEFESA COSTEIRA Cilindros de Geossintéticos colocados na restinga de Ofir 
Tipo de estrutura Cilindros de geossintéticos x 

Data vistoria 7 jan 2016 Autor  José Miguel Leite Guimarães de Oliveira Maré Baixa-mar 

LOCALIZAÇÃO 
Distrito Braga 

Concelho Esposende 
Local Zona norte das torres de Ofir 

 

Imagem aérea 
vertical 

 

Fonte: Google 
Earth  
Data: 11 maio 
2013  
 

Agitação marítima 
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MONITORIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO 

 
1. Vista para sul, junto ao farol de Esposende. 2. Vista para sudoeste, junto ao farol de Esposende. 

 
3. Vista geral. 4. Vista para oeste da marginal de Esposende. 

 
5. Vista aproximada, da marginal de Esposende, visíveis Geobags. 6. Vista para oeste da marginal de Esposende. 

 



Monitorização do comportamento de estruturas de defesa costeira em cilindros de geossintéticos executados em Moledo do 
Minho e na praia de Ofir 

                                                                                                                                 

1 
 

DESIGNAÇÃO DA ESTRUTURA DE DEFESA COSTEIRA Cilindros de geossintéticos colocados na restinga de Ofir 
Tipo de estrutura Cilindros de geossintéticos x 

Data vistoria 1 Mar 2016 Autor  José Miguel Leite Guimarães de Oliveira Maré Baixa-mar 

LOCALIZAÇÃO 
Distrito Braga 

Concelho Esposende 
Local Restinga de Ofir 

 

Imagem aérea 
vertical 

 

Fonte: Google 
Earth  
Data: 11 maio 
2013  
 

Agitação marítima 
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MONITORIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO 

 
1. Vista geral para norte. Visível dois diferentes tipos de 

coloração relativos aos diferentes fornecedores dos 
cilindros de geossintéticos (CG). Interrupção longitudinal 

da solução devido a rompimento. 

2. Pormenor de detritos acumulados a sul da restinga, 
grande parte madeira e com variadas dimensões. 

 
3. Pormenor de detritos acumulados junto ao CG, 

maioritariamente madeira e com variadas dimensões. 
4. Pormenor da sobreposição dos CG, sem 

movimentação aparente. 

 
5. CG (Geoprotec) fornecido pela empresa Sicornete. 6. CG (Sintextube) fornecido pela empresa Geosintex. 
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7. Pormenor da diferença de cor dos diferentes 

fornecedores. Do lado esquerdo Sintextube mais 
amarelado do que Geoprtotec (lado direito). 

8. Vista geral da zona afetada pelo “rasganço” do CG 
nº32. 

 
9. CG nº32 rasgado. 10. Pormenor de parte do CG rasgado com a malha solta. 

 
11. CG nº32 rasgado resultando em erosão da duna. 

Movimentação e deformação do CG nº20 e do CG à cota 
+9.1m(ZH) da alteração do projeto. 

12. Deformação devido à perda de areia do CG nº32 e 
erosão dunar. 
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13. Pormenor da boca de enchimento do CG nº32. 14. Vista para norte com perda de areia na parte interior 

da restinga junto ao CG nº33 e “descalçamento” do 
mesmo. 

 
15. Vista para norte junto ao CG nº33. Sem perda do nível 

de areia. 
16. Vista para norte junto ao CG nº35. 

 
17. CG nº 4 visivelmente descoberto. 18. Pormenor de tampa com início de fissuração na malha 

do CG. Acontecimento geral nos CG com coroamento a 
+9.1m(ZH) 
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19. Vista para norte junto ao CG nº38. 20. Vista para sul do alinhamento do coroamento dos CG 

à cota 9.1m (ZH). 

 
21. Vista para sul sobre o CG nº7. 22. Vista para sul, união entre os CG nº 15 e nº6. 

Verificação de pequena rotação dos CG relativa a um eixo 
vertical no sentido contrário aos ponteiros do relógio na 

direção da imagem. 

 
23. Pormenor de deformação no CG nº16 na união entre 

os CG nos 15 e 16. 
24. Vista para este com a cota de areia pela base do 

segundo nível de CG (pelo projeto +3.7m (ZH). Execução 
diferente do projeto inicial na segunda camada de CG 

passando de uma para duas unidades. 
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25. Vista para sudoeste. Pormenor de lixo acumulado. 26. Vista para norte sobre o CG nº29. 

 
27. Vista para sul sobre o CG nº40. Visível erosão dunar. 28. Vista geral da erosão dunar devido à falta de função 

do CG nº31. 

 
29. CG nº31 rasgado com perda total de material de 

enchimento. Erosão do muro dunar. 
30. Arriba dunar com aproximadamente a altura do um 

CG (2.7m) 

 
31. Pormenor de fissura no CG nº31. 32. Vista para norte junto ao CG “A”, com Presença de Geobags. Tela de proteção ou CG por baixo do CG nº31 

não contemplado no projeto. 
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33. Vista para sul. Erosão da “cama” e notória rotação dos 

CG para o lado do Rio Cávado. 
34. Pormenor de aparente movimentação e erosão na 

sobreposição dos CG. 

 
35. Assentamento dunar paralelo aos CGs de “A-F”. 36. Vista para norte do topo sul da implementação de CG. 

Erosão a sul do CG “F”. 

 
37. Vista para norte do topo sul da implementação de CG. 

Erosão a sul do CG “F”. Perda de “cama” e sinais de 
rotação do CG. 

38. Vista para sul do CG “F”. Muro dunar erodido 
formando arriba. 
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DESIGNAÇÃO DA ESTRUTURA DE DEFESA COSTEIRA Cilindros geossintéticos colocados na restinga de Ofir 
Tipo de estrutura Cilindros de geossintéticos x 

Data vistoria 8 Abr 2016 Autor  José Miguel Leite Guimarães de Oliveira Maré Baixa-mar 

LOCALIZAÇÃO 
Distrito Braga 

Concelho Esposende 
Local Restinga de Ofir 

 

Imagem aérea 
vertical 

 

Fonte: Google 
Earth  
Data: 11 maio 
2013  
 

Agitação marítima 
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MONITORIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO 

  
1. Vista para norte junto aos CG da marca Geoprotec. 2. Vista aproximada dos CG da marca Geoprotec. 

  
3. Sobreposição entre dois CG da marca Geoprotec. 4. Vista geral para norte integrando o CG rasgado. 

 
5. Zona onde se encontra o CG rasgado. São visíveis 

pontas de material do CG pelo areal. 
6. Vista para sul onde se encontra o CG danificado. 

  
7. Vista para norte onde se encontra o CG danificado. 

Material de pescadores pousado no CG. 
8. Erosão dunar devido à falta de CG nas condições 

necessárias do seu funcionamento (rasgado). 
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9. Vista mais alargada da erosão dunar. 10. Vista para norte. Desalinhamento dos CG e presença 

de algas. 

  
11. Deslocamentos sofridos pelos CG resultando no 

desalinhamento dos mesmos. 
12. Vista aproximada sendo visível a tela de proteção 
entre os dois níveis de cota mais elevada criando uma 

“bolsa” de areia. 

  
13. Vista para norte. Deslocações dos CG das posições 

originais. Visível ao CG à cota + 3.70m. 
14. Erosão na parte interna junto ao CG a norte do 

danificado. 

 
15. Restinga sem grandes alterações referente à cota de 

areia na parte interior dos CG. 
16. Vista para sul. Erosão dunar. 
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17. Vista para sul sobre os CG. 18. Vista para norte sobre os CG. 

 
19. Possibilidade de CG rasgado ou tecido remanescente 

de um danificado. 
20. Rotação de CG muito acentuada. 

 
21. Topo norte da restinga. Formação de um banco de 

areia. 
22. Vista para este no topo norte da restinga. 

 
23. CG em contacto permanente com água. 24. Vista para sul do lado do rio Cávado. 
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25. Vista afastada de dois “furos” no CG. Padrão 

semelhante. 

 
26. Vista aproximada do furo mais a esquerda. 27. Vista aproximada do furo mais a direita. 

  
28. “Barriga” envolvida em tela de proteção. 29. Vista afastada de erosão dunar. 

 
30. Vista aproximada para sul da zona com erosão. 31. Vista aproximada da zona com erosão. 
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32. Vista para norte. 33. Zona erodida. Parede dunar com cerca de 3 m de 

altura. 

 
34. CG danificado. 35. Vista para sul. 

 
36. Sacos com areia como medida preventiva e caracter 

provisório. 
37. Alinhamento dos CG. Alguns deslocamentos e/ou 

rotações. 

 
38. Pormenor de sobreposição de CG’s. 39. Erosão nas juntas dos CG do lado do rio. 
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40. Assentamento dunar na parte interior dos CG devido a 

rotação destes para o lado do rio. 
41. Vista junto ao solo de assentamentos com cerca de 30 

cm. 

 
42. Vista para sul. Erosão a sul da implementação da 

solução. Zona utilizada por pescadores. 
43. Pormenor de erosão. Material de pesca utilizado pelos 

pescadores fixado na estrutura dunar. 

 
44. Vista para este. Canas de pesca fixadas na duna. 45. Vista para sul. 
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DESIGNAÇÃO DA ESTRUTURA DE DEFESA COSTEIRA Cilindros geossintéticos colocados na restinga de Ofir 
Tipo de estrutura Cilindros de geossintéticos x 

Data vistoria 20 mai 2016 Autor  José Miguel Leite Guimarães de Oliveira Maré Baixa-mar 

LOCALIZAÇÃO 
Distrito Braga 

Concelho Esposende 
Local Restinga de Ofir 

 

Imagem aérea 
vertical 

 

Fonte: Google 
Earth  
Data: 11 maio 
2013  
 

Agitação marítima 
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MONITORIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO 

 
1. Vista para norte junto aos CG da marca Geoprotec. 

 
2. Vista para norte sobre o CG mais a sul da marca 

Geosintex com costuras e rasgado. 
3. Pormenor da costura e do CG rasgado. 

  
4. Tampa do CG degradado apresentando descoloração e 

oxidação dos parafusos. 
5. Vista sobre a zona do CG rasgado. Ocorrência de 

acreção de areia 

  
6. Vista para norte onde se encontra o CG danificado. 

Deslocamentos dos CG. 
7. Vista para sul junto ao CG rasgado. 
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8. Pormenor do deslocamento do CG a norte do rasgado. 9. Vista para sul.CG da base rasgado e com tampa da 

boca de enchimento partida. 

  
10. Conjunto de CGs da base rasgados. 11. Vista de cima. CG rasgado. 

  
12. Vista para sul. Conjunto de CGs rasgados. 13.Rasgões dos CG junto às costuras. 

  
14. Vista para norte ao nível da praia. 15. Erosão na parte interior da restinga já antes verificada. 
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16. Vista para sul sobre os CG. 17. Vista para norte sobre os CG. 

  
18. CG rasgado no topo da restinga do lado do oceano. 20. Abertura de fendas junto às tampas. 

  
21. Vista para este. Acreção de areia. Visível a cultura de 

algas no tecido do CG. 
22. Forte crescimento de algas no tecido do CG. 

  
23. Vista para sul. 24. CG mais a norte do lado do rio rasgado com perda 

total de areia. 
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25. Vista para sul junto ao CG rasgado. Formação de 

“praia” com a areia libertada do CG. 
26. Vista aproximada rasgo no CG. 

  
27. Topo sul do CG rasgado. Perda da estrutura da 

malha. 
28. Vista a sul do CG rasgado do lado fluvial. Visível o 

aparecimento de outro rasgão. 

30. Vista aproximada para sul do rasgão. 

 
31. orifícios anteriormente observados sem alterações. 32. Vista aproximada da zona com erosão. 
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33. Vista da zona do CG rasgado anteriormente 

observado. 
34. Vista da zona do CG rasgado anteriormente 

observado. 

  
35. Rotação dos CG da Geoprotec. 36. Assentamentos provocados pela rotação dos CGs. 

  
37. Pormenor do assentamento de areia. 38.Prego espetado num CG da Geoprotec sem 

danificação do mesmo. 

  
39. Prego com 11 cm. 40. Deslocamentos dos CG. 
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DESIGNAÇÃO DA ESTRUTURA DE DEFESA COSTEIRA Cilindros geossintéticos colocados na restinga de Ofir 
Tipo de estrutura Cilindros de geossintéticos x 

Data vistoria 8 Abr 2016 Autor  José Miguel Leite Guimarães de Oliveira Maré Baixa-mar 

LOCALIZAÇÃO 
Distrito Braga 

Concelho Esposende 
Local Restinga de Ofir 

 

Imagem aérea 
vertical 

 

Fonte: Google 
Earth  
Data: 11 maio 
2013  
 

Agitação marítima 
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MONITORIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO 

  
1. Vista geral para norte. Observada nova falha na 

estrutura. 
2. Vista aproximada da tampa dos CG da marca 

Geoprotec. 

  
3. Fenda no primeiro SintexTube do lado oceanico. Este 

já apresentava costuras na sua parte superior( Ficha 
anterior)  

4. Vista frontal da rotura. 

  
5. Nova zona danificada junto ao CG 37. Vista de baixo. 6. Nova zona danificada junto ao CG 37. Vista de cima. 

  
7. Vista para norte. Nova zona danificada. Vista de cima 

do cilindro a sul. 
8.Tecido geossintética fendilhado. Pormenor da zona de 

uma tampa de enchimento. 
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9. Vista da zona destruida. 10. Comparação de tamanhos. 

  
11. zona afectada pelo novo rompimento dos CG. Baía de 

erosão. 
12. Pormenor de uma boca de enchimento. 

 

 14. Pormenorde outra boca de enchimento 

 
13. Vista para sul. Outro CG danificado. 15. Vista para sul sobre a zona afectada. 
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16. Pormenor de tampa. 17. Afloramento. 

  
18. Afloramento. 19. Vista para sul. Cota da restinga sem grandes 

alterações. 

  
20. Vista para oeste. 21. Danificação do CG 39 na proposta. 

  
22. Vista frontal da rotura no CG 39. 23. “Praia” criada pela rotura dos CG 29 e 40. 
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24. Vista para sul. Danos no cilindro 30. 25. Vista para norte junto ao cilindro 30. 

 
26. Tampa do cilindro 30. 

 
27. Roturas no cilindro 30. 28. Roturas no cilindro 30. 

  
29. Vista para sul. Representados os ciindros da 

Geoprotec.. 
30. Assentamentos devido à rotação dos cilindros da 

Geoprotec. 
 


