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MODELAÇÃO DO TRANSPORTE TRANSVERSAL DE SEDIMENTOS
NA RESTINGA DA MACANETA
Jaime PALALANE1; Magnus LARSON2; Hans HANSON3

RESUMO
A restinga da Macaneta é um cordão litoral com aproximadamente 12 km de extensão,
localizado imediatamente a norte da cidade de Maputo. Esta formação que se desenvolve
ao longo do estuário do rio Incomáti contribui para a proteção do ambiente costeiro aí
existente. Os istmos existentes ao longo da restinga despertam atenção para a possibilidade
de rompimento desta formação, o que a acontecer poderia, dentre outros problemas
ambientais, provocar a propagação da intrusão salina mais para montante da foz do rio
Incomáti e a perda de áreas aráveis. Para estudar sob que condições a erosão e o
transporte transversal de sedimentos poderá resultar no seu rompimento, foi estabelecido
um modelo de transporte transversal de sedimentos para a restinga da Macaneta. Para a
conceção de tal modelo, foram efetuados levantamentos altimétricos na parte emersa da
restinga, batimétricos na parte imersa e recolhidas amostras de sedimento em diferentes
pontos característicos das secções levantadas. Foi propagada uma série de 12 anos de
ondas provenientes de reanálises para a costa. Com as ondas propagadas e variações de
marés foram quantificadas perdas de sedimento por erosão, a troca de sedimentos entre as
bermas e barras, e o transporte de sedimento por lavagem (overwash) para o lado abrigado
da restinga. Os resultados desta modelação demonstraram a existência de potencial para a
ocorrência de rompimentos da restinga nas secções estreitas desta. Foi igualmente possível
de observar ao longo do tempo de análise a ocorrência de episódios de lavagem que levam
a que sedimentos sejam transportados do lado da restinga exposta a agitação marítima para
o lado abrigado em contacto com o rio.
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1. INTRODUÇÃO
A ocorrência e desenvolvimento de restingas é comum junto à foz de rios, barras e a
sotamar de ilhas barreira. A restinga da Macaneta, localizada a sensivelmente 30 km para
norte da Cidade de Maputo, é um exemplo emblemático deste tipo de formação. Esta
restinga arenosa estende-se ao longo do estuário do rio Incomáti, com um desenvolvimento
no sentido norte-sul, e uma ligeira curvatura para este (Figura 1).
O rompimento desta formação arenosa em uma das suas secções mais estreitas ao longo
dos seus 12 km de comprimento provocaria o deslocamento da cunha salina mais para
montante do estuário do rio Incomáti e consequentemente uma considerável perda de terras
aráveis pelo progresso da intrusão salina para montante. O seu rompimento e erosão
acentuada pode igualmente resultar no isolamento das propriedades localizadas mais a sul,
em resultado do corte do seu acesso por terra. Magos (2002), citado em DHI (2013),
descreve a ocorrência de eventos de erosão transversal de grande magnitude, que
resultaram na observância de transporte de sedimentos por lavagem em 2002. É igualmente
descrito na mesma publicação a ocorrência de um evento de rompimento parcial da restinga
em Novembro do ano 2000 ou 2001.
Neste contexto, o presente estudo explora a aplicação de um modelo numérico de
simulação do transporte transversal de sedimentos para quantificar os ganhos e perdas de
sedimento nas porções emersas e imersas da restinga da Macaneta. É igualmente
explorado o potencial deste modelo para simular a ocorrência de lavagem ou rompimento da
restinga associados á grandes magnitudes de erosão.

Figura 1. Localização da restinga da Macaneta e identificação das suas duas secções mais estreitas
(imagem a direita modificada de Google Earth 2015)
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2. OBJECTIVOS
O objetivo principal deste estudo é de modelar o transporte transversal de sedimentos na
restinga da Macaneta induzindo pela ação das ondas, do vento e variações no nível das
águas do mar. Particular interesse do estudo está em simular e quantificar eventos de
erosão associados às tempestades que possam resultar na ocorrência de lavagem e
rompimento da restinga. Com a quantificação das magnitudes desses eventos almeja-se
avançar para uma análise estatística que permite definir a probabilidade de ocorrência de
tempestades que coloquem a integridade da restinga em risco.
3. METODOLOGIA
O capítulo da metodologia inicia com uma descrição teórica sumária do modelo de
transporte transversal de sedimentos adotado para o presente estudo no subcapítulo 3.1. A
posterior, é feita a descrição dos dados introduzidos no modelo e seu tratamento no
subcapítulo 3.2.
3.1 Formulação teórica do modelo
O modelo de transporte transversal adotado considera a erosão e acreção da duna do lado
de barlavento (exposto a ação energética do mar) e do lado de sotavento, como resultado
do transporte devido ao impacto das ondas incidentes e do transporte eólico (Hanson et al.
2010; Larson et al., 2013).
A evolução restinga é dada pelas alterações na geometria da sua secção transversal. Para
tal, o modelo considera um perfil tipo da secção da restinga definida pelos parâmetros
geométricos posição do pé da duna a sotavento (yL), posição do pé da duna a barlavento
(yS), posição da crista da berma (yB) e altura da duna (s), tal como representado pela Figura
2.

Figura 2. Representação esquemática do perfil tipo da secção transversal considerado pelo modelo

3.1.1 Erosão da duna
A erosão em resultado do espraio das onda é calculado a partir da versão modificada da
teoria de impacto (Overton e Fisher, 1998) proposta por Larson et al. (2004). Segundo esta
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teoria, o volume mobilizado pelo impacto de uma onda incidente pode ser determinada pela
expressão:
∆𝑉𝐸 = 4𝐴(𝑅 − 𝑧𝐵 )2

∆𝑡
𝑇

(1)

sendo:
∆𝑉𝐸 - volume erodido durante um tempo específico (m3/m);
R - altura do runnup medido a partir do no nível médio das águas do mar - NMAR
(m);
ZB - altura da berma acima do NMAR (m);
∆𝑡 - tempo (s);
𝑇 - período da onda (s);
A - coeficiente empírico do impacto da duna (= 2x10-4).
A altura do runnup é determinado a partir da expressão:
𝑅 = 𝐶𝑅 √𝐻0 𝐿0

(2)

sendo:
CR - coeficiente empírico (= 0.158);
H0 - altura significativa de onda ao largo (m);
L0 - comprimento de onda ao largo (m).
De acordo com a Equação 1, regista-se erosão quando a altura do runnup excede a altura
da berma (R > ZB). De modo contrário, não ocorre erosão quando o runnup é inferior a altura
da duna (R < ZB). Um terceiro cenário possível é o da lavagem que ocorre quando o runnup
excede a altura da duna s (R > ZB + s).
3.1.2 Lavagem e rompimento
Na presença de lavagem (overwash) parte do sedimento mobilizado pelo impacto da onda
passará por cima da crista da duna, sendo transportado para o lado de sotavento. A parte
restante do volume erodido será transportado em direção ao largo. Porque a força de
impacto é neste caso reduzida, o volume erodido é quantificado a partir da expressão:
∆𝑡
∆𝑉𝐸 = 4𝐴(𝑅 − 𝑧𝐵 )
(3)
𝑇

Deste, a porção transportada para sotavento e em direção ao largo, serão dados pelas
Equações 4 e 5, respetivamente.
∆𝑉

∆𝑉𝐿 = 1+𝛼𝐸
∆𝑉

∆𝑉𝑠 = 𝛼 1+𝛼𝐸

(4)
(5)

em que 𝛼 é um coeficiente que expressa a porção do sedimento erodido que é transportado
por lavagem. O coeficiente 𝛼 pode é calculado a partir da expressão:
𝛼=

𝑅−𝑧𝐵
−1
𝑠

𝐴𝑜𝑣𝑒𝑟

(6)

sendo a constante Aover = 3 (Larson et al., 2009).
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No modelo, considera-se que ocorre o rompimento da duna devido à erosão e lavagem
quando 90% da duna for erodida, critério proposto por Larson et al. (2009).
3.1.3 Transporte eólico
O enriquecimento e crescimento da duna ocorre em resultado do transporte eólico. A taxa
de transporte aumenta ao longo da ante-praia, atingindo o seu valor de equilíbrio meio
caminho entre a linha da costa (crista da berma) e o pé da duna, conforme expresso pela,
Equação 7:
𝑞𝑤 = 𝑞𝑤0 (1 − 𝑒𝑥𝑝(−(𝑦𝐵 − 𝑦)))
𝑦𝐷 ≤ 𝑦 ≤ 𝑦𝐵
(7)
sendo:
qw0 - taxa de transporte eólico nas condições de equilíbrio;
y - distância de equilíbrio;
λ - coeficiente de crescimento da taxa de transporte.
A distância de equilíbrio depende de factores como o tamanho e humidade dos sedimentos,
e a velocidade do vento (Hotta 1984; Davidson-Arnott e Law, 1990). A fórmula de cálculo da
taxa de transporte eólico de equilíbrio, derivada por Lettau e Lettau (1977), é apresentada
pela Equação 8.

qWo  KW

d50 u*2
 u*  u*c 
d50ref g

(8)

sendo:
Kw - coeficiente empírico (= 4.2);
d50ref - diâmetro mediano de referência (mm)

u* - velocidade de arrastamento no solo;
u*c - velocidade crítica de arrastamento no solo.
Por seu turno, a velocidade crítica de arrastamento é calculada a partir da expressão:

u*c  Aw

 s  a
gd50
a

(9)

sendo:
ρs - densidades do sedimento;
ρa - densidade do ar;
AW - coeficiente empírico (=0.1).
A velocidade de arrastamento é calculada a partir da expressão:
𝑢∗ = 𝐶𝑠 𝑊
sendo:
W - velocidade do vento a 10 m do solo;
Cs - coeficiente (= 0.053, de acordo com Horikawa, 1978).

(7)

Para os casos de indisponibilidade de séries consistentes de velocidade e direcção do
vento, o modelo permite especificar que o enriquecimento e crescimento da duna dá-se a
uma taxa constante de transporte eólico.
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3.1.4 Outras formulações
O modelo incluí outras formulações para descrever a transferência de sedimentos entre a
berma e a barra, tendo como base o modelo desenvolvido por Larson et al. (2013). Segundo
este modelo, a barra evoluí em direcção a um volume de equilíbrio ditado pelas
características das ondas incidentes e propriedades dos sedimentos.
Após o cálculo das taxas de transporte pelo impacto das ondas, eólico e de transferência de
sedimento entre a berma e a barra, é aplicado o princípio de conservação da massa.
Resolvidas as equações que advém da aplicação dess princípio é determinada a evolução
para cada intervalo de tempo dos parâmetros geométricos yL, yS, yB, s, e dos volumes da
duna (VD) e da barra (VB).
3.2 Implementação do modelo
O modelo de transporte transversal de sedimentos foi aplicado para simular a ocorrência de
erosão, lavagem e rompimento na secção mais estreita da restinga identificada na Figura 1.
Para os casos de ausência de dados provenientes dos levantamentos de campo,
coeficientes padrões derivados em estudos anteriores que envolveram levantamentos de
campo e ensaios laboratoriais foram adoptados para o presente caso de estudo.
3.2.1 Características geométricas e do sedimento
A partir dos levantamentos de campo, efectuados em Março de 2015, com recurso a um par
de GPS diferenciais, foi possível derivara o perfil da secção transversal do istmo. Para o
mesmo foram considerados os seguintes valores de entrada: altura inicial da duna (s) e
altura máxima da duna (smax) acima da crista da berma igual a 2 m. A altura a crista da
berma foi igualmente especificada em ZD=2 m, a posição do pé da duna a sotavento YL=10
m, no lado de barlavento YS=46m, e a posição da berma YB=70m. As inclinações a
sotavento e a barlavento da duna foram especificadas em βL = 0.1 e βS = 0.3,
respectivamente (ver Figura 2).
O diâmetro mediano dos sedimentos foi determinado a partir da análise granulométrica
amostras de sedimentos recolhidas em quatro pontos do perfil da secção em análise,
especificamente: na duna, na berma, na ante-praia e na zona de rebentação. Um diâmetro
médio mediano d50=0.35 mm foi determinado. Este valor está em concordância com os
valores apresentados nos estudos de DHI (2013) e Macário (1995). Foi considerada uma
temperatura média das águas do mar de 24ºC, profundidade de fecho dclos=6 m, e um
volume inicial da barra de 40 m3/m.
3.2.2 Acções hidrodinâmicas e do vento
Dados de onda ao largo foram obtidos a partir do modelo Wave Watch III (WW3), para um
ponto situado a sensivelmente 80 km da restinga, com coordenadas 26ºS e 33.5ºE. A
extensão da série de dados de onda empregue foi de 10 anos, com valores de altura
significativa, período e direcção de onda em cada 3 horas. Os dados de onda ao largo foram
propagados para costa para um ponto localizado a batimétrica de 10 m, com o recurso ao
modelo EBED (Nam e Larson, 2010). As ondas propagadas atingiram a costa com uma
altura média e máxima de onda de 0.74 m e 1.87 m, respectivamente. O período médio da
onda foi de 7 s, e o máximo 15.5 s. Foram igualmente consideradas variações de marés que
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induzem a oscilações no nível médio das águas do mar, entre -1.46 m e +1.52 m. A série de
variações foi obtida do WXTide32, tendo sido multiplicados por um factor de correcção de
0.75 para fazer coincidir com os valores apresentados em estudos anteriores (de Boer et al.
2000; DHI, 2003). O desvio observado nos valores dados pelo WXTide pode ser explicado
pelo facto de os valores serem calculados tomando como base dados de maré no Porto de
Durban.

Figura 3. Rosa das ondas ilustrando a variação das alturas de onda e direcções de incidência ao
largo (imagem a esquerda) e batimétrica 10 m (imagem a direita).

Para estimativa do transporte eólico, foram empregues dados de vento de reanálises obtidos
no repositório do Centro Europeu para Previsão Climática a Médio Termo (ECMWF). Os
dados de vento foram descarregados para um ponto com coordenadas 26ºS e 32.75ºN. A
série empregue tinha, de modo similar aos dados de onda, uma extensão de 10 anos,
apresentando componentes horizontais e verticais da velocidade do vento a cada 6 horas.
Paralelamente a simulação com dados de vento, por estes não serem provenientes de
medições in situ, foi feita uma simulação adicional assumindo uma taxa de transporte eólico
constante de 0.25 m3/m/dia.

4. RESULTADOS
O transporte transversal de sedimentos foi calculado para um período de 10 anos, entre
Janeiro de 2005 e Dezembro de 2014. A análise dos resultados incidiu sobre o movimento
da berma (YB), do pé da duna a barlavento (YS) e a sotavento (YL), e na transferência de
sedimento entre a duna e a berma. Foram também marcados os períodos em que o modelo
indicou a ocorrência de lavagem.
A Figura 4 ilustra a evolução no tempo de YL, YS e YB. Na Figura 5, é feita a ilustração da
variação temporal dos volumes da duna e da barra. É também ilustrado nesta figura os
momentos de ocorrência de lavagem.
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Figura 4. Evolução temporal da posição do pé da duna a barlavento e a sotavento, e da crista da
berma.

Figura 5. Variações no volume da duna e da barra para a secção mais estreita da restinga da
Macaneta, e indicação dos momentos em que se registaram episódios de lavagem.

Da Figura 4 é possível observar que a posição da berma e da duna estão em mudança
constante durante o período da simulação. A acção combinada das ondas e ventos
incidentes contribuem para o intercalar entre fases de ganhos e perdas de sedimentos que
ditam a inclinação da praia e a largura da berma e da duna. É notório que a posição do pé
da duna a barlavento está em constante alteração mas com indicação de que oscila em
torno de um valor de equilíbrio. O padrão de oscilação em torno de um valor de equilíbrio é
também notório para a posição da berma mas com a particularidade que as variações em
torno desse valor de equilíbrio serem maiores.
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Os resultados da simulação ilustrados na Figura 4 indicaram ainda a ocorrência de 79
eventos de lavagem ao longo dos dez anos da simulação. Contudo, importa mencionar que
o volume de sedimento transportado por lavagem não se mostrou significativo, tendo sido
estimado em 5.5 m3/m durante todo o período da simulação.
A Figura 5 ilustra a interligação existente entre a porção emersa e a porção imersa da praia.
Esta interligação pode é ilustrada pelo facto de os decréscimos de volume da duna serem
acompanhados por incrementos de volume da barra. De modo recíproco, os ganhos de
volume pela duna são acompanhados por reduções no volume da barra. Este padrão de
variação conjunta é explicado pelo facto de o material erodido da duna ser libertado
contribuir para o crescimento da berma, ao mesmo que se verifica a transferência de
sedimentos entre a berma e a barra.

5. DISCUSSÃO
Um aspecto importante a discutir sobre os resultados da implementação do modelo é a
ocorrência de lavagem. O reduzido volume de sedimentos transportados por lavagem (5.5
m3/m ao longo dos dez anos de simulação) quando comparado com o número de 79
eventos de lavagem ocorridos durantes o período da simulação explica a lenta e reduzida
migração da posição do pé da duna a sotavento (YL), em direcção ao rio (ver Figura 5).
A análise de imagens de satélites históricas para a secção em estudo, com especial enfoque
na escarpa da duna, contraria com a tendência de lenta e contínua migração da duna
indicada pelo modelo. Esta oposição pode ser explicada pelo facto de o modelo adoptado
não entrar em consideração como o efeito das variações do caudal no rio Incomáti e do seu
poder erosivo no lado de sotavento da restinga. Este facto sugere que os eventos de
lavagem ora assinalados não contribuem para o alargamento do restinga mas sim podem
estar a contribuir para compensar as perdas de sedimento por erosão fluvial no lado do rio.
A análise granulométrica efectuada a amostras de sedimentos recolhidos no leito do rio
junto a restinga mostra que o mesmo é composto principalmente por areias com uma
distribuição granulométrica próxima à das amostras recolhidas a barlavento no lado exposto
à acção energética do mar. Os sedimentos existentes no leito do rio nesta secção
apresentam igualmente um coloração mais clara que os sedimentos mais finos que são
característicos do leito. Estas constatações reforçam a ideia de ocorrência de lavagem e o
consequente transporte de sedimentos do lado barlavento para sotavento. Informações
anedóticas apresentadas em DHI (2013) reportam a ocorrência de eventos de lavagens em
alguns anos.
Os resultados da simulação não indicarem a ocorrência de rompimento entre os anos 2005
e 2014. Contudo, o risco de ocorrência de rompimento está sempre presente e não deve ser
negligenciado. Ademais, Magos (2002) citada em DHI (2013) reporta e apresenta imagens
de um evento de rompimento da restinga com a indicação de ter ocorrido em Novembro de
2000 ou 2001. Assim, seria desejável que período de modelação seja alargado para poder
cobrir este período com relato de ocorrência de um evento de rompimento.
A análise do clima de ondulação revelaram que os ciclones e tempestade tropicais
constituem a grande ameaça para o rompimento da restinga. Esta constatação é baseada
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na observação de que dos dados do WW3 as alturas de ondas mais altas ao largo
ocorreram durante a passagem do ciclone tropical Irina em finais de Fevereiro de 2006.
Embora a restinga possuí uma protecção natural contra as ondas mais energéticas, o Baixio
de Danae, que causa a rebentação das ondas de maior altura mais ao largo, a observância
de marés de tempestade de grande amplitude pode contribuir para que ondas mais severas
chegam a costa. Esta última constatação contribuí para a ideia de um maior risco de
rompimento da restinga a quando da passagem de tempestades ou ciclones tropicais,
especialmente se o seu pico coincidir com marés vivas.
O modelo de transporte transversal de sedimentos representou a variação temporal do perfil
da secção transversal da restinga de forma satisfatória. Contudo, a inexistência de um
programa de monitoria regular de perfis de praia na restinga da Macaneta, impossibilita a
realização de um exercício de calibração e validação do modelo ora adoptado. Deste modo,
o mesmo foi implementado com alguma dependência de parâmetros provenientes da
aplicação do modelo em outras áreas de estuo e derivados de ensaios laboratoriais. Assim,
é desejável que sejam conduzidos levantamentos mais regulares que focalizem não apenas
o lado exposto a acção directa do mar mas também o lado do rio Incomáti.
6. CONCLUSÕES
O presente estudo analisou os resultados da implementação de um modelo de transporte
transversal de sedimentos para simular a erosão transversal, lavagem rompimento da
restinga da Macaneta. Os resultados da implementação do modelo durante um período de
dez anos, entre Janeiro de 2005 e Dezembro de 2014 mostraram que o mesmo tem um
potencial para representar as variações do perfil transversal da restinga, assim como a
transferência de sedimentos entre as porções emersas e imersas do perfil ora representado.
A aplicação do modelo indicou a ocorrência de eventos de lavagem, durante os quais
verifica-se o transporte de sedimento mobilizados no lado de barlavento da duna para o lado
de sotavento. Contudo, esta transferência de sedimentos não tem contribuído para o
alargamento da restinga em direcção ao rio. Este não alargamento da restinga sugere que o
volume adicional de sedimentos no lado do rio contribuí para a estabilização, compensado o
volume de sedimentos é erodido pelo rio a quando da ocorrência de caudais elevados neste
curso de água.
Limitações na implementação do modelo foram impostas pela exiguidade de dados
instrumentais de alturas, direcções e períodos de ondas, variação do nível médio das águas
do mar, perfis da secção da restinga. Há portanto a necessidade de se empreender um
esforço para elevar o nível de qualidade dos dados de modo a possibilitar a validação do
modelo. A existência de um modelo mais robusto e fiável possibilitará o uso do mesmo para
quantificar a resposta da restinga à acções hidrodinâmicas de diferentes magnitudes, e o
posterior uso dos resultados para uma análise probabilística do risco de rompimento da
restinga.
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