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Enquadramento

Estuários
– Elevada densidade populacional/urbanização
– Interface complexa entre rios e oceano
– Processos complexos − físicos, morfológicos, geológicos, químicos, biológicos
– Serviços de ecossistema importantes, ambientais, económicos e societais
– Regiões vulneráveis a eventos extremos, alterações climáticas, actividades 

antrópicas

Modelação Numérica
– Analisar comportamento estuarino
– Apoiar gestão integrada e efectiva
– Promover a segurança das populações e a 

sustentabilidade dos ecossistemas e dos seus serviços

– Caracterizar áreas de risco e criar ferramentas de avaliação de impactos



Enquadramento

Modelos numéricos
– Recursos computacionais + modelos numéricos 

complexos  estudos precisos de elevada resolução

– Contudo, modelos apresentam:

• Limitações

• Incertezas (erros, parâmetros de calibração, pressupostos, funções forçadoras)

• Tendências (bias), elevada variabilidade ou imprecisões nas condições iniciais 
ou na representação de processos físicos

 Incertezas no sistema de previsão reduzem a fiabilidade dos resultados

Dada a necessidade de provisões precisas, é crucial encontrar e implementar soluções 
para evitar tais erros

Porque não usar vários modelos para reduzir as incertezas?



Enquadramento

Técnica Ensembles
– Ensemble é francês, significa “juntos”, refere-se a uma unidade ou grupo de partes 

complementares que contribuem para um só efeito

– Tipos de Ensembles:

• Ensemble de modelo único – um só 
modelo é corrido repetidamente a 
partir de condições iniciais 
ligeiramente diferentes

• Ensemble multi-modelo – modelos 
diferentes de complexidade 
estrutural diferente, são corridos 
com as mesmas condições iniciais e 
de forçamento



Enquadramento

Técnica Ensembles
– Resultados são sintetizados para uma solução única com ferramentas estatísticas

 Uma melhor precisão da previsão final, comparativamente aos resultados dos 
modelos individuais

Estatísticos usados

– Média

– Mediana

– Média ponderada, atribuindo coeficientes 
de ponderação aos modelos de acordo com 
o desempenho, com base em:

• correlação com observações

• erros médios quadrados

• regressão múltipla linear

• regressão  linear/não-linear



EsCo-Ensembles (FCT: 2018-2022) 

Objectivos
Melhorar previsões de padrões hidro-morfodinâmicos estuarinos através da técnica de 
Ensembles visando:

– fornecer uma caracterização completa da hidro-morfodinâmica

– prever tendências futuras

– entender a distribuição das biotas e o funcionamento dos ecossistemas

– avaliar riscos de inundação face ao aumento do nível do mar associado ao 
aquecimento global



Área de estudo

Estuário do Minho
– Estuário mesotidal pouco profundo

– Estuário pouco impactado

– Referência para estudos ecotoxicológicos

– Grande diversidade habitats/biodiversidade

– Dinâmica essencialmente desconhecida

– Assoreamento/elevada sedimentação

– Caudal artificial (barragem da Frieira)



Área de estudo

Estuário do Douro
– Estuário mesotidal estreito, encaixado

– Margens altamente urbanizadas 

– Reserva Natural Baía de São Paio

– Dinâmica forçada pelo fluxo de água doce

– Correntes acentuadas

– Inundações recorrentes

– Restinga consolidada (protegida por molhes)

– Caudal artificial (barragem Crestuma-Lever)

Bastos et al. (2012). Dynamics of the Douro estuary sand spit before and after breakwater 
construction. Estuarine and Coastal Shelf Science, 109, 53–69.
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Modelos numéricos

Modelos
– Delft3D & openTELEMAC-MASCARET (OTM)

– Módulos estuarinos 2DH (médias em profundidade), previamente 
validados (Iglesias et al. 2019a,b; Melo et al. 2020)

Batimetrias
– Douro: estuarina (IH; 2002 and 2009) + costeira (IH; 2012) + GEBCO 

(open ocean) + elevações da restinga (Bastos et al., 2012; 2015)

– Minho: estuarina (projecto ECOIS, IH; 2006) + GEBCO (open ocean) + 
dados topográficos (DGT; 2011)

Iglesias et al. (2019a). Two models solutions for the Douro Estuary: flood risk assessment and breakwater effects. Estuaries and Coasts, 42(2), 348-364.

Iglesias et al. (2019b). Modelling the main hydrodynamic patterns in shallow water estuaries: The Minho case study. Water, 11(5), 1040, 1-25.

Melo et al. (2020). Hydro- and Morphodynamic Impacts of Sea Level Rise: The Minho Estuary Case Study. Journal of Marine Science and Engineering, 8(6), 441.



Modelos numéricos

Grelha com resolução de 
25-30m nos estuários

Minho

Douro



Modelos numéricos

Cenários para o Ensemble
– Projeções RCP

– Presumiu-se que a probabilidade de fluxo segue a distribuição de Gumbel

– Caudais de pico foram calculados para períodos de retorno de 100 e 1000 anos

– Não se consideraram potenciais alterações do caudal devido a alterações na
precipitação ou no funcionamento da barragem em situação de cheia

– A elevação no limite do mar foi introduzida como valor constante, baseada em
elevações extremas do nível do mar de acordo com Vousdoukas et al. (2017)

– Valores extremos do nível do mar incluem: aumento do NMM, maré, agitação
marítima e sobrelevação meteorológica

– Os resultados da simulação são processados quando se atinge um regime
permanente

Vousdoukas, M.I., Mentaschi, L., Voukouvalas, E., Verlaan, M., Feyen, L. (2017). Extreme sea levels on the rise along Europe's coasts. Earth's
Future, 5, 304-323.



Modelos numéricos

Cenários para o Ensemble

Simulações 
numéricas

Período de 
retorno (anos)

Caudal (m3/s)
Cenário

Elevação do 
mar (m)

Minho Douro

S1

100

6038 17634 Histórico 3.0

S2 6038 17634 RCP 4.5 2100 3.5

S3 6038 17634 RCP 8.5 2100 3.7

S4

1000

8262 24629 Histórico 3.3

S5 8262 24629 RCP 4.5 2100 3.7

S6 8262 24629 RCP 8.5 2100 4



Resultados  Douro
– Não se observa influência da elevação do 

mar nos campos de velocidade de correntes

– Campos de velocidade de correntes variam 
com o caudal considerado

– As diferenças maiores entre as velocidades 
para períodos de retorno de 100 e 1000 
anos foram encontradas entre os molhes N e 
destacado, e no interior do estuário

– OTM e Delft3D apresentam 
comportamentos semelhantes em termos 
de distribuição e magnitude de velocidades 

– Modelos diferem na zona da restinga: 
Delft3D indica galgamento da estrutura para 
ambos os cenários, OTM só para o cenário 
de período de retorno de 1000 anos

S3 - OTM

S3 - Delft3D

S6 - OTM

S6 - Delft3D



Resultados  Douro
– Perfis longitudinais da elevação da 

superfície livre confirmam diferenças 
entre cenários devidas ao fluxo do 
rio e não à elevação oceânica

– Cenários com o mesmo caudal 
apresentam comportamentos 
semelhantes

– Os dois modelos apresentam 
comportamentos semelhantes, mas 
com uma diferença média de 1m

OTM

Delft3D



Resultados Minho
– Diferenças nas velocidades 

de correntes estão 
sobretudo associadas com 
o caudal considerado e não 
com a elevação imposta no 
limite oceânico

– Diferenças são mais 
significativas em zonas 
estreitas (embocadura, 
zonas ílha da Boega)

– Os dois modelos 
apresentam 
comportamentos 
semelhantes

Delft3D–S3

OTM–S3 OTM–S6

Delft3D–S6



Resultados Minho
– Perfis longitudinais mostram diferenças 

na elevação da superfície livre associadas 
a cenários de alterações climáticas

– Diferenças são mais evidentes no baixo 
estuário, abaixo da ílha da Boega

 porquê? 

Caudal de inundação menor+morfologia
(alarga a montante da embocadura)  

– Ambos modelos apresentam 
resultados semelhantes, 
mas Delft3D com 
elevações um 
pouco menores

OTM

Delft3D



Conclusões

Estuário do Douro:

– Dominado pelo rio elevação do mar é atenuada por cheias

– Para os cenários considerados as correntes têm potencial para causar danos
materiais e económicos nas margens

Estuário do Minho:

– Dominado pela maré o aumento do nível do mar irá reduzir a velocidade das
correntes mas aumentar a área inundada

– Simulações sugerem um agravamento significativo dos níveis de cheais
associadas a eventos extremos e ao aumento do nível do mar



Trabalho em progresso

Cenários para o Ensemble

– Validação com dados in situ de 2006; corrida histórica para cenários de
verão, inverno e eventos extremos

– Visto que só dispomos de 2 modelos  está a ser aplicada uma
combinação de ensembles de modelo único e multi-modelo

• Caudal (dados de estações hidrométricas): média; média+desvio
padrão; média-desvio padrão

• Elevação do mar: máximo/mínimo da maré diária; PM máxima do
ano; BM mínima do ano; PM/BM médias de marés vivas; PM/BM
médias de marés mortas

• Evento extremo: sem alteração do caudal, mas com sobrelevação
marítima devida a tempestade



Trabalho em progresso

– A técnica de Ensembles, já previamente aplicada por Iglesias et al.
(2019), permitirá melhorar a consistência das previsões, contribuindo
para uma caraterização hidromorfodinâmica correta dos estuários
estudados

– Essa técnica será aplicada quando os modelos estiverem afinados,
visando-se uma solução única para a representação da evolução dos
estuários e dos efeitos de eventos extremos e alterações climáticas

Two-model ensemble post-breakwater forecast 
during high tide conditions along a longitudinal 
profile. Black line: two-model ensemble
weighted mean. Gray line: Telemac2D. Gray 
dashed line: Delft3D

Iglesias et al. (2019). Two models solutions for the 
Douro Estuary: flood risk assessment and breakwater 
effects. Estuaries and Coasts, 42(2), 348-364.
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