
Revista Internacional de Métodos Numéricos para Cálculo y Diseño en Ingeniería. Vol. 6, 1, 119-134( 1990) 

Núcleo de Estuários, 
Departamento de Hidráulica, 

Laboratório Nacional de Engenharia Civil, 
Lisboa, Portugal 

RESUMEN 

O Laboratório Nacional de Engenharia Civil de Portugal (LNEC) dispóe actualmente dum 
conjunto de modelos matemáticos compatíveis para o estudo dos fenómenos de circulacáo e 
transporte hidrodinamicos em zonas costeiras. Estes modelos sáo fundamentais para a resolucáo 
de alguns dos problemas que se levantam em engenharia costeira, existindo experiencia da sua 
aplica~iio em diversos estudos, entre os quais se incluem os realizados para a Laguna de Nador 
em Marrocos, Estuário do Tejo em Portugal e Rio de la Plata na América do Sul. 

Neste trabalho referem-se em primeiro lugar os principais processos físicos de circulacáo 
e transporte em zonas costeiras, e descrevem-se genericamente os modelos matemáticos e as 
metodologias de estudo adoptadas. Pelo seu especial interesse apresentam-se os principais 
resultados da sua aplicacáo ao regime hidrodinamico do Rio de La Plata. 

SUMMARY 

The Laboratório Nacional de Engenharia Civil of Portugal (LNEC) has a comprehensive 
set of compatible computer models for the study of the hydrodynamic circulation and transport 
processes in coastal regions. These models are fundamental for the solution of many coastal 
engineering problems, and have already been applied to severa1 case studies-Nador lagoon in 
Marocco, Tagus Estuary in Portugal and River Plate in South America. 

The paper begins with a brief presentation of the main physical processes of circulation 
and transport in coastal regions, and with a description of the mathematical models and 
methodologies of study that are used a t  LNEC. For its particular interest, the main results 
of River Plate's hydrodynamic regimen study are presented in more detail. 

* Depois de Janeiro de 1989, Engr. Senior do Computationd Hidrauiics Center, Danish Hydrauiic Institute, 
Hbrshoim, Denmark. 
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A interaccáo entre alguns dos principais processos físicos, químicos e biológicos 
assim como os mecanismos de misturae transporte que ocorrem em zonas costeiras estáo 
directamente relacionados com a distribucáo das intensidades e direcóes das correntes 
no espaco e no tempo. Assim, a caracterizacáo do regime hidrodinamico é fundamental 
para a resoluciio de muitos dos problemas que se colocam no domínio da engenharia 
costeira, de entre os quais se podem citar: 

- Propagacáo salina em estuários e lagunas, tendo em conta a influencia da salinidade 
nos fenómenos sedimentológicos, na captacáo de água para usos domésticos ou 
industriais, e na exploracáo aquícola de certas espécies de interesse económico. 

- Transporte de poluentes em suspensáo, com o objectivo de garantir que os seus 
efeitos directos e indirectos se situem dentro dos limites previamente estabelecidos. 

- Transporte de sedimentos em suspensáo e por arrastamento de fundo, para 
estudos de evolucáo morfológica, nomeadamente em bacias e canais portuários e 
embocaduras (regularizacáo e estabilizacáo). 

- Caracterizacáo de prismas de maré, tempos de residencia e padroes de circulasáo, 
com vista A seleccáo de diferentes alternativas de obras portuárias (obras de 
regularizacáo, pontos e períodos de lancamento de efluentes, e.g.). 

Neste contexto o LNEC desenvolveu um modelo matemático hidrodin&mico e 
um conjunto de modelos de transporte-dispersáo compatíveis, cujos fundamentos e 
experiencia de aplicacgo se apresentam resumidamente neste trabalho. 

MODELOS DESENVOLVIDOS 

Os fenómenos de circulasáo dominantes em zonas costeiras resultam fundamental- 
mente da accáo de ondas de muito longo período (marés e "storm surges") provenientes 
das grandes bacias oceanicas, as quais se propagam nas referidas zonas com muito pe- 
quenas profundidades relativas. Nestas condicoes sáo válidas as seguintes aproximacóes: 

- As aceleracoes verticais sáo desprezáveis e consequentemente a distribuieáo de 
pressoes é hidrostática. 

- A velocidade horizontal é constante em profundidade. 
- A dissipacáo de energia depende fundamentalmente das tensoes tangenciais de 

arrastamento no fundo, que se transmitem a toda a coluna de água através de 
tensoes tangenciais internas devidas A turbulecia (tensoes de Reynolds). 

- As condicoes de fronteira sáo dadas por velocidades normais nulas A superficie e 
no fundo, e pelas leis de níveis e velocidades conhecidas nos limites do domínio. 

Partindo das equacóes gerais de Navier-Stokes que traduzem o equilíbrio dinsmico 
de fluidos newtonianos, e considerando as aproximasoes referidas, obtém-se as equasóes 
gerais do escoamento em águas pouco profundas (shallow water equations), que 
constituem o suporte matemático dos modelos bidimensionais que se encontram 
actualmente em exploracáo. 
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Na sua forma mais geral estes modelos simulam com exactidáo as accóes da pressáo 
atmosférica e da forca de Coriolis. No que respeita ao vento a sua accáo é considerada 
através da introducáo de tensoes tangenciais na superficie livre. Para situacóes em que 
essas tensoes se transmitem integralmente a toda a coluna de água (caso de ventos de 
duras50 prolongada em águas de pouca profundidade), as aproximacóes básicas sáo 
respeitadas e o modelo bidimensional permitirá urna simulacáo correcta dos efeitos do 
vento. Os modelos bidimensionais permitem pois abordar de forma completa grande 
parte dos problemas de circulacáo que podem ser representados pelas seguintes equacoes 
gerais: 

em que U; representa a velocidade média na vertical segundo a dieccáao x;, e t o nível 
de água. Os restantes símbolos tem o significado usualmente adoptado. 

Conhecido o campo de correntes e utilizando o princípio de conservacáo da massa, 
torna-se possível simular o transporte de substhcias em suspensáo, tendo em conta que 
a sua presenca náo introduz gradientes hidráulicos significativos capazes de modificar 
o campo de correntes existente. A equacáo bidimensional que traduz os principais 
processos de convecáo-dispersáo pode escrever-se na sua forma geral, do seguinte modo: 

em que C(x, y,t) representa a concentracáo média na vertical, Dij(C,x, y,t) os 
coeficientes de dispersáo, e Q(2, y,t) os fluxos através do fundo e da superfície e 
a influencia de fontes e pocos. No que respeita ao transporte de sedimentos este 
Último termo incorpora as velocidades de deposicáo e erosáo, que sáo funcáo da tensáo 
tangencial no fundo. 

O estudo do transporte tendo em conta apenas os processos de conveccáo pelas 
correntes pode fazer-se recorrendo a métodos lagrangianos de seguimento de partículas, 
aplicados directamente aos resultados fornecidos pelos modelos hidrodinSmicos. A 
aplicacáo destes modelos reveste-se de grande importhcia nos seguintes casos: 

- Análise do impacto de obras nos padróes de circulacáo existentes, como seja 
a deteccáo e localizacáo de zonas de vorticidade acentuada, e cuja formacáo é 
geralmente de evitar (modelos de injeccáo instanthea). 

- Cálculo de tempos de residencia com vista h determinacáo do início e duracáo 
óptimos para os períodos de lancamento de poluentes, e consequente minimizacáo 
do seu impacto no meio ambiente (modelos de injecctio contínua). 
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No que respeita A resolucáo numérica dos modelos referidos, nao é possivel recorrer 
a solucóes analíticas, já que estas só se podem obter para hipóteses simplificativas muito 
restritivas e condicóes de fronteira muito simples. Para obter solucóes gerais tendo em 
conta quaisquer tipo de condicóes de fronteira e configuracóes de fundo e de contorno 
de costas, é necessário pois recorrer a métodos numéricos de aproximacáo. 

As equacoes gerais apresentadas sáo do tipo Euleriano, isto é, as grandezas 
físicas incógnitas sáo funcáo do espaco e do tempo. O método dos elementos finitos 
(MEF) e o método das diferencas finitas (MDF) sendo do tipo Euleriano, sáo pois, 
alternativamente, o ponto de partida para a sua resoluc60. Como se sabe, as referidas 
equacóes apresentam operadores de diferentes tipos, dos quais os mais importantes 
sáo o operador de conveccáo, que é do tipo hiperbólico, e o operador de difusáo, do 
tipo parabólico. Se bem que as técnicas clássicas de diferencas centradas (MDF) e 
de Galerkin (MEF) permitam simular correctamente os operadores de difusáo e os 
restantes termos que aparecem nas equacoes (forcas de arrastamento superficial e de 
fundo, e.g.), náo sáo adequadas para o operador de conveccáo. Na realidade verifica- 
se que sempre que os processos de convecciio sáo dominantes, se náo for respeitada a 
condicáo dada pelo número de Peclet P, = U A x J D  > 2, sáo introduzidas oscilacoes e 
efeitos secundários de difusáo numérica, que podem conduzir a instabilidades ou A náo 
convergencia dos resultados para a solucáo do problema. 

Para ultapassar estas limitacóes tem sido utilizadas técnicas alternativas para a 
resolucáo dos termos de conveccáo, de dois tipos fundamentais: 

- Técnicas eulerianas de "upwinding", que correspondem no MDF a utilizar 
diferencas descentradas, e no MEF a utilizar funcóes de ponderacáo modificadas a 
partir das funcóes de interpolacáo, tendo em conta a geometria dos elementos e a 
direccáo do escoamento (método de Petrov-Galerkin). Se bem que estes métodos 
permitam eliminar as oscilacoes nao resolvem completamente o problema da difusáo 
numérica, que tende a aumentar com o número de Peclet. Por outro lado a sua 
aplicacáo tem sido feita para problemas em regime permanente, sendo ainda muito 
poucos os resultados práticos da sua generalizacáo para regimes variáveis. 

- Técnicas lagrangianas, sendo a mais utilizada e de resultados comprovados o 
método das características ("backwards"). 

MODELO I Equaqoes de Saint-Venant 
HIDRODIN~MICO I 

MHD2 I Método euleriano (elementos f initoe) 

I 
I 
I 
I 
I 
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I 
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I Injecqáo instantanea MC2I 
C O N V E C ~ A O  I 

I Injeccáo continua MCZC 

Método lagrangiano (características) 

CONVECCÁO-DISPERSÁO 1 Eqiiaqóes de conaerva~Éo 
I ~ é t o d o  euleriano-lagrangiano 
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A adopcáo das técnicas lagrangianas para a resolucáo dos termos de conveccáo, 
simultheamente com a utilizacáo de métodos eulerianos apoiados em malhas de cálculo 
h a s  (MDF e MEF), conduzem aos chamados métodos eulerianos-lagrangianos. No 
esquema anterior apresentam-se os modelos já desenvolvidos e os métodos de cálculo 
adoptados no LNEC. 

METODOLOGIAS DE ESTUDO 

Dum modo geral pode dizer-se que no projecto das obras de engenharia costeira, é 
necessário ter em conta: 

- Accóes impostas pelo meio ambiente sobre as obras (alturas das ondas de curto 
período, correntes de maré, deposicáo e erosáo de sedimentos, e.g.). 

- Efeitos sobre o meio ambiente, de modo a que sejam respeitados os limites de 
impacto previamente establecidos. 

Neste contexto o ponto de partida consiste em obter dados para caracterizar 
os regimes naturais dos principais processos físicos (regime de agitacáo , circulacáo, 
transporte de sedimentos, e.g.). No entanto devido ao seu elevado custo e As limitacóes 
práticas da sua obtencáo, os dados só permitem geralmente obter informacáo num 
reduzido número de pontos. Assim, quando se pretende um cohecimento detalhado 
de zonas costeiras, como sejam zonas de implantacáo de canais de acesso portuário, é 
necessario recorrer a modelos que permitam, a partir de um número mínimo de medicóes 
pontuais, proceder A extrapolacáo para qualquer outro ponto e deste modo obter uma 
descricáo contínua de toda a zona que se pretende estudar. Os modelos depois de 
calibrados e validados, servir50 posteriormente para estudos de previsáo tendo em conta 
a presenca das obras. 

No que respeita ii utilizacáo de modelos matemáticos em estudos de circulacáo e 
transporte hidrodinamicos, a metodologia de estudo a utilizar pode sintetizar-se de 
acordo com o esquema da Figura 1. 

A construcáo dos modelos tem duas fases fundamentais: 

- Definicáo, cujos objectivos sáo formular as hipóteses e equacóes matemáticas 
representativas dos fenómenos a estudar, e establecer as fronteiras e discretizacáo 
do domínio. 

- Calibracáo, para caracterizar os parametros físicos associados As formulas que 
representam os fenómenos. 

Alguns critérios a ter em conta neste processo sáo os seguintes: 

- As condicóes de fronteira devem ser simples de definir e estar associadas com uma 
solicitacao dominante (fronteiras oceanicas e fronteiras fluviais, e.g.). 

- As zonas locais cujo regime hidrodinamico resulta da resposta global dum sistema 
envolvente a diversas accóes, que interactuam entre si, devem ser modeladas 
utilizando sistemas de modelos encaixados. 

- Nas fronteiras adoptadas devem existir registos do passado em quantidade 
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Figura 1. Organograma da metodologia de estudo. 

suficiente para a definicáo de solicitacoes-tipo e respectivos períodos de actuacáo 
representativos do ano médio. Deste modo torna-se apenas necessário efectuar 
medisoes sinópticas com vista A calibracáo dos modelos. 

- As fronteiras nunca devem ser colocadas na zona de influencia de obras a construir 
já que nestas condicoes as medicoes efectuadas deixaráo de ter validade. 

Depois de calibrados os modelos e de definidas as solicitacoes-tipo, está-se entáo 
em condicoes de proceder a simulacáo para os períodos representativos seleccionados, 
cujos resultados permitirá0 caracterizar os regimes hidrodinamico e de tranporte. 

Um dos aspectos mais importantes quer para a calibracáo dos modelos, quer para 
a definicáo de solicitacoes-tipo e simulacáo do regime hidrodinamico, diz repeito ao 
tratamento de séries temporais dos dados, com vista A identiñcacáo dos diferentes 
efeitos que geralmente estáo presentes nos fenómenos de circulacáo e transporte em 
regioes costeiras (maré e ventos, e.g.). Para isso procede-se A transformacáo dos registos 
do domínio do tempo para o domínio da frequencia, recorrendo as seguintes técnicas: 

- Análise harmónica de Fourier para caracterizar o espectro de amplitudes e deste 
modo identificar as componentes fundamentais do registo. 

- Regressáo sinusoidal para quantificar as amplitudes e as fases daquelas 
componentes. 

Consideracóes gerais 

Em Junho de 1986 foi adjudicado a empresa consultora INTECSA, Internacional 
de Ingenieria e Estudios Técnicos, S.A., um estudo para a elaboracáo do "Plan de 
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Desarrollo a Largo Plazo para el Puerto de Montevideo". O LNEC foi consultado para 
a execucáo dos estudos hidráulicos, em cujo contexto se aplicou um modelo matemático 
hidrodinamico corn os seguintes objectivos fundamentais: 

- Caracterizacáo do regime hidrodinamico da zona do canal de acesso ao porto de 
Montevideo, corn vista a apoiar os estudos sedimentológicos realizados. 

- Geracáo de condicóes de fronteira detalhadas para a exploracáo de um modelo físico 
da baía de Montevideo. 

- Determinacáo de zonas para o lancamento de produtos dragados e análise 
dos alinhamentos mais convenientes para o canal de acesso, tendo em vista a 
minirnizacáo dos custos de manutencáo das obras. 

A baía de Montevideo localiza-se na parte intermédia da margen N do Rio de La 
Plata, que é um extenso sistema costeiro corn uma área total de cerca de 35000 Km2, 
situado na costa oriental da América do Sul. Este sistema recebe as águas provenientes 
das bacias dos rios Paraná e Uruguay que, devido A sua grande extensáo e diferente 
distribucáo geográfica, originam um regime fluvial bastante regular corn caudais médios 
de cerca de 23000 m3/s. 

Ao longo do seu limite exterior, definido convencionalmente pela linha que une 
Punta del Este ao cabo de Santo António, a maré apresenta fortes variacáoes de 
arnplitude e fase nas suas componentes. Por outro lado, a accáo dos ventos é 
muito importante, introduzindo modificacóes significativas no regime hidrodinamico 
de base devido A maré e aos caudais fluviais. Os efeitos destes agentes fazem-se sentir 
simultiineamente ao longo de todo o Rio de La Plata originando interac~oes muito 
complicadas, de tal forma que as correntes e níveis que ocorem em cada ponto sáo 
influenciadas náo só pelas condicóes locais como também pela reposta global de todo 
o sistema costeiro aos referidos agentes. Nestas condicóes, e considerando a grande 
extensáo da ,zona de estudo, torna-se muito difícil establecer condicóes de fronteira em 
regime variável recorrendo apenas a medicóes de campo. 

Por estas razóes, desenvolveu-se um modelo matemático global do Rio de La Plata, 
que permitiu caracterizar as situasóes hidrodinamicas típicas e fornecer ao modelo local 
da zona de estudo as condicóes de fronteira correspondentes. Na Figura 2 apresentam-se 
as malhas de elementos ñnitos utilizadas nos cálculos, corn 716 e 540 nós repectivamente 
para os modelos global e local. Para a calibracáo destes modelos seleccionou-se em 
primeiro lugar um período de quinze dias de registos de níveis obtidos nas estacoes 
de La Paloma, Pinamar, Montevideo, Torre Oyarvide, Arrospide, Colónia e Buenos 
Aires. Os registos foram tratados utilizando técnicas de análise harmónica e regressáo 
sinusoidal. Como se pode observar na Figura 3 conseguiu-se um bom ajustamento entre 
os valores medidos e simulados, corn erros médios de cerca de 4% da arnplitude de maré. 

Utilizando ainda os registos horários de ventos em nove estacoes ao longo do Rio de 
La Plata, procedeu-se separadamente A calibracáo da propagacáo da maré e dos efeitos 
meteorológicos, cujos resultados para o porto de Montevideo se apresentam na Figura 4. 
Para verificar a capacidade do modelo global gerar condicóes de fronteira para o modelo 
local, foram realizadas pela INTECSA medicóes de correntes corn correntómetros 
ANDERAA RCM-4, em dez pontos durante quatro meses. Na Figura 5 apresenta- 
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Figura 3. Tratamento de registos de niveis em Montevideo. 

se o registo obtido num ponto situado entre a ilha de Flores e a costa, e exemplifica-se 
o procedimento geral utilizado para o tratamento destes registos. Procedeu-se em 
primeiro lugar ao cálculo das direccóes de variiincia máxima e mínima , nas quais se 
descomptis o registo original. Como se pode observar existe uma direccáo preferencial de 
escoamento, segundo a qual se aplicou o procedimento geral de simulacáo anteriormente 
referido. Os resultados da calibracáo efectuada foram também bastante satisfactóricos, 
tendo-se obtido erros médios de ajustamento de 7%. 

Nos ensaios de calibracáo utilizaram-se passos de cálculo de 30 e de 60 minutos 
para a maré e para os ventos respectivamente, e obtiveram-se tempos de cálculo (CPU) 
de 56 segundos para o modelo global de 78 segundos para o modelo local. No caso da 
maré considerou-se um período de 24 horas, o que implicou tempos de cálculo de 45 e 
de 60 minutos em cada ensaio com os referidos modelos. Os cálculos foram efectuados 
no computador VAX 8700 do Centro de Informática do LNEC. 
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Figura 4. Calibracáo. Marés e Ventos em Montevideo. 

Caractrerizacáo do regime hidrodinamico 

Depois de calibrados os modelos e com base nos tratamentos de dados efectuados, 
realizara-se os seguintes estudos: 

- Análise de sensibilidade accáo dos caudais fluviais e efeito de Coriolis; 
- Simulacáo da propagacáo da maré num período de quinze dias representativo do 

ano médio; 
- Simulacáo dos efeitos meteorológicos (accáo directa dos ventos e propagacáo de 

ondas de tempestade geradas na plataforma continental) num período de sete dias 
representativo do ano médio. 

Os resultados obtidos com o modelo global permitiram uma caracterizacáo geral 
do regime hidrodinamico do Ftio de La Plata, tendo em conta as accóes dos principais 
agentes actuantes (caudais fluviais, marés e ventos). Com o modelo local procedeu- 
se A analise detalhada das condicóes de circulacáo na zona de Montevideo. Muito 
resumidamente, pode dizer-se que os caudais fluviais e a maré determinam o regime 
hidrodinamico base do Rio de La .Plata, que apresenta as seguintes características 
fundament ais : 
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Figura 5. Tratamento de registos de correntes. 
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Figura 6. Correntes de maré. 2hrs depois da preia-mar em Montevideo. 

- Na zona exterior a circulacáo é muito complicada (Figura 6), o que resulta quer das 
diferencas de amplitude e fase entre as principais componentes de maré ao longo 
do seu limite exterior, quer da grande importancia relativa da forca de Coriolis. 

- Nestas condicoes originam-se correntes transversais entre as duas costas até ao 
início da zona intermédia (linha punta Espinillo-punta Piedras), onde a circulacáo 
hidrodinamica é bastante regular devido A influencia da morfologia dos fundos e 
das costas. O fluxo principal concentra-se entre o talude S do banco Ortiz e a costa 
argentina (Figura 6). 

- Em toda a extensáo das zonas interor e intermédia do Rio de La plata veriñca-se 
urna forte influencia fluvial sendo as águas em média sempre doces até El Codillo. 
Na zona exterior a análise comparativa das correntes residuais mostra que as águas 
fluviais se escoam principalmente através de duas línguas, a mais importante das 
quais se desloca a N entre o banco Inglés e a costa uruguaya até antigir o oceano. 

No que repeita As accoes meteorológicas, pode dizer-se que estas provocam 
importantes alterasoes ao regime hidrodinamico de base, fazendo-se sentir na zona 
interior e intermédia efeitos mais acentuados nos níveis, e na zona exterior, nas 
correntes. A análise das correlasoes entre os resíduos dos níveis de maré ao longo 
de todo o Rio de la Plata, mostra claramente que os efeitos meteorológicos resultam, 



para além da acsáo directa do vento em toda a sua superficie, da propagas50 a partir 
da plataforma con tinental das respectivas ondas de tempestade (Figura 7), que se dá 
preferencialmente a partir do S. 

X2 -0.035. 1.375X1 X2 1 -0.067, 1.248X1 . R 0 0.91 RnW - 0.16 R = 0.96 m m - 0.13 

Figura 7. Efeitos meteorológicos. Correlac6es de níveis. 

Por outro lado o tratamento dos registos de ventos mostra que o regime de ventos 
no Rio de la Plata está caracterizado por ciclos com uma duracáo média de 2 a 4 dias, 
sendo mais frecuentes os ventos que provem dos sectores E, N e SE. Os ventos de 
SE sáo os que maiores efeitos tem no regime hidrodinamico, dado apresentarem as 
maiores intensidades médias, a maior energia total associada e uma orientacáo que é 
aproximadamente a do eixo do estuário. 

Para simular os efeitos do vento seleccionou-se um periodo de 7 dias (4/12/86- 
11/12/86) em que a distribuicáo estatística é representativa da que se verifica para um 
ano completo (1986), excepto para intensidades cuja probilidade de excedencia é de 4% 
(40 Km/h). A análise dos resultados de simulacáo pode resumir-se do seguinte modo: 

- As situasoes meteorológicas associadas a ventos que sopram do quadrante N - W 
provocam uma resposta rápida em todo o Rio de la Plata, e a sua accáo soma-se A 
da descarga fluvial, reforcando as correntes de vazante e provocando o abaixamento 
dos níveis. Na zona intermédia o escoamento é muito regular e paralelo As costas, 
com maiores intensidedes ao longo da costa argentina. Ao atingir a zona exterior o 
escoamento sofre uma acentuada rotacáo em direccáo costa uruguaya devido ao 
efeito de Coriolis, dividindo-se em dois ramos, sendo o mais importante o que passa 
entre a costa e o banco Inglés. A accáo dos ventos reforca sobretudo o ramo que 
passa a S entre os bancos Inglés e Rouen. Na baía de Samborombón as correntes 
sáo fracas, e apresentam uma rotasáo no sentido directo. 
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- Para ventos do quadrante S - E, a zona exterior apresenta urna resposta mais 
rápida, que é agora contrária ii da descarga fluvial, desenvolvendo-se as correntes 
de enchente progessivamente até A zona interior do Rio de La Plata. Este fluxo 
geral de enchente atinge Colónia cerca de 10 a 12 horas depois de se iniciarem os 
referidos ventos. A partir deste momento a forca de arrastamento náo é suficiente 
para contrariar as forcas de gravidade originadas pelos gradientes da superficie 
livre, iniciando-se entáo urna inversáo das correntes a partir da zona interior, o que 
ocorre geralrnente muito antes de cessarem os ventos de SE. 
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Figura 8. Diagramas vectoriais de velocidades e trajectórias de particulas. 

É particularmente importante referir as características de circulacáo na zona de 
implantacáo do canal de acesso ao porto de Montevideo. Para ventos do quadrante 
N - W o escoamento é sempre paralelo A costa e aproximadamente uniforme ao 
longo de toda a zona de estudo. Para ventos do sector S - E a circulacáo é muito 
influenciada pela presenca dos bancos Inglés e Arquimedes. Numa fase inicial, com 
uma duracáo média de 6 horas, devido A presenca destes bancos a zona entre punta 
Brava e a ilha de Flores náo participa no fluxo geral de enchente, sendo as correntes 
muito irregulares e perturbadas pelos ventos locais. É neste período e nesta zona que 
podem ocorrer as maiores perturbacóes na distribuicáo vertical de velocidades com 
formacáo de estratificacóes. A zona a W de punta Brava participa no fluxo geral de 
enchente, apresentando-se as correntes com orientacáo N W. O início da segunda fase 
verifica-se quando os níveis na zona de estudo superam os registados em Punta del Este, 
originando-se correntes de vazante a E de Punta Brava, e mantendo-se o fluxo geral 
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Figura 9. Análise estatistica do regime hidrodinamico. 

de enchente a W, como na situacáo anterior. Numa terceira fase, depois de se terem 
atingido os níveis máximos em Buenos Aires, o fluxo é de vazante ao longo de toda a 
zona, com urna orientacáo aproximadamente paralela 2 costa. Na Figura 8 apresentam- 
se os diagramas vectoriais de velocidades e a trajectória das partículas para um ponto 
situado aproximadamente 10 Km a S de Montevideo, e para um período de maré e urn 
período de 42 horas de ventos fortes de SE. 

A caracterizacáo do regime hidrodinamico em toda a zona de estudo completou-se 
através da análise estatística dos resultados de simulaciío da acciío da maré e dos ventos 
ao longo dos respectivos períodos representativos do ano médio (15 dias para maré e 7 
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dias para ventos). Na Figura 9 apresentam-se os resultados obtidos no mesmo ponto 
considerado na Figura 8. Como se pode observar os regimes hidrodinamicos devidos 
áqueles dois agentes sáo da mesma ordem de grandeza, sendo de notar a importante 
idu6ncia dos ventos nas correntes residuais. 
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