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RESUMO 

As zonas costeiras têm uma importância estratégica em termos ambientais, sociais e 

económicos, pelo que numa perspectiva de gestão integrada do território é essencial a 

requalificação e valorização da orla costeira e a recuperação e reabilitação de cursos de 

água, que a elas afluem. Estas ações devem contemplar os instrumentos de ordenamento 

vigentes e assentar em princípios, de que se destacam a preservação do património natural 

e a valorização dos recursos, a promoção da biodiversidade e dos serviços ambientais, 

garantindo-se a resiliência do território e a prevenção, gestão e monitorização das ameaças 

associadas, que constituem questões fundamentais no processo de planeamento e gestão 

territorial. 

No seguimento dos fortes temporais que assolaram o litoral norte de Portugal em janeiro e 

fevereiro de 2014, ocorreu a rotura e o arrasamento de parte da duna do Caldeirão 

(localizada a sul do núcleo urbano de Vila Praia de Âncora, na foz do rio Âncora), a abertura 

de uma nova foz do rio Âncora, com um assoreamento significativo do leito, dando-se, 

simultaneamente, a erosão da margem esquerda do rio, no seu trecho final, a erosão 

localizada de zonas de margem do rio, e a queda parcial de um passadiço, localizado na 

margem esquerda do rio, sobre a duna. 

Face à situação em que se encontravam os ecossistemas, costeiro e fluvial, desta área e 

estando também em causa a segurança de pessoas e bens, particularmente na época 

balnear, foi desenvolvido um estudo de carácter urgente, em que o conceito de intervenção 

adotado teve em vista criar as condições para a restauração do leito do trecho terminal do 

rio Âncora, com base na análise do traçado do seu leito nas últimas décadas, e, para a 

reconstituição da duna do Caldeirão, apoiada numa solução capaz de assegurar níveis 

adequados de eficácia e durabilidade, complementadas com intervenções de bioengenharia 

na consolidação e estabilização das margens, atendendo à recorrência fenomenológica e à 

resiliência do meio. 

As soluções desenvolvidas, de forma integrada e articulada, permitem potenciar, estimular e 

acelerar o processo de regeneração, da forma mais natural possível, e, assim, potenciar a 

sustentabilidade deste território. 

Palavras-chave: duna do Caldeirão, erosão costeira, requalificação, risco, resiliência. 

Tema: 3. Água, território e adaptação à variabilidade climática. 
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1. INTRODUÇÃO E ENQUADRAMENTO 

A zona costeira de Portugal Continental está sujeita a diversas ameaças naturais, por 

exemplo, erosão costeira, inundações, galgamento do sistema dunar, com diferentes tipos 

de perigosidade. Os riscos associados às dinâmicas da zona costeira, a médio e longo 

prazo, e a identificação de áreas de risco, para salvaguarda de pessoas e bens, são 

questões fundamentais no processo de planeamento e gestão territorial. 

Na sequência dos fortes temporais que assolaram o litoral norte de Portugal em janeiro e 

fevereiro de 2014, ocorreu a rotura e o arrasamento de parte da duna do Caldeirão, a 

abertura de uma nova foz do rio Âncora, com um assoreamento significativo do leito, dando-

se, simultaneamente no seu trecho final, a erosão da margem esquerda do rio e a queda 

parcial de um passadiço, localizado sobre a duna. 

Neste enquadramento e no âmbito dos riscos associados à erosão costeira apresenta-se, 

como caso de estudo, o conjunto de intervenções preconizadas (já construídas e a construir) 

que visam a reconstituição da duna do Caldeirão e a criação de condições para a 

restauração do leito do trecho terminal do rio Âncora, com vista à preservação dos 

ecossistemas naturais e proteção de pessoas e bens (Biodesign e Engirecursos, 2014). 

A duna do Caldeirão localiza-se a sul do núcleo urbano de Vila Praia de Âncora, no 

concelho de Caminha e distrito de Viana do Castelo, a sul da foz do rio Âncora, estendendo-

se a célula litoral (praia) até ao Forte do Cão – Gelfa (Figura 1). A praia de Vila Praia de 

Âncora, como unidade morfológica do litoral, encontra-se confinada entre o portinho de Vila 

Praia de Âncora e um afloramento rochoso, semi-submerso, situado sensivelmente a cerca 

de 400 m a noroeste do Forte do Cão, na mesma linha de costa. 

 
Figura 1. Localização da área em estudo (Biodesign e Engirecursos, 2014) 

A foz do rio Âncora não é, propriamente, uma unidade morfológica fluvio-litoral simples, ao 

contrário, apresenta geometria complexa e, na sua génese e dinâmica estão presentes 

distintos processos fluvio-litorais. No lado continental, o trecho do rio junto à foz encontra-se, 

atualmente, fixado a montante sob a passagem da linha do Caminho-de-ferro, confinado a 

sul, pelo caminho de acesso ao campo de futebol do Gelfa, e a norte, pela retenção da 

esplanada marginal de Vila Praia de Âncora. 

Torna-se evidente que na dinâmica local se sobrepõem três componentes principais: a 

dinâmica costeira; a dinâmica fluvial; e, a dinâmica dunar. Na foz do Âncora, a dinâmica 

dunar encontra-se na interface entre as outras duas dinâmicas de maior dominância, 



conjugando processos mais relevantes, mas o seu desenvolvimento determina, 

fundamentalmente, a fisiografia da foz e da praia. Sem um sistema dunar bem desenvolvido, 

a conjugação das dinâmicas costeiras e fluvial poderiam dar lugar à formação simples de 

um cabedelo, com diferentes estados de desenvolvimento, consoante a memória do sistema 

e as condições dominantes, num passado recente. 

No passado, a morfologia da orla e a natureza dos terrenos deverão ter permitido que o 

trecho final da bacia do rio Âncora correspondesse a uma pequena planície aluvionar onde o 

leito normal se desenvolvia em meandros, com avulsão entre os extremos do vale aluvionar. 

Com a ocupação e uso dos terrenos marginais, o estabelecimento de travessias rodo e 

ferroviárias, particularmente a partir do século XIX, a avulsão do trecho aluvionar e da foz 

ficaram confinadas. Esta evolução é patente em cartografias antigas e em fotografias aéreas 

existentes desde o final da década de 40 do século XX (Figura 2). Podem observar-se 

diferentes morfologias, e neste passado recente, a dimensão do sistema dunar evoluiu, 

devendo ter ocorrido mais de um episódio de rotura da duna, com a abertura da foz a sul. A 

construção do campo de futebol, e dos respetivos acessos (final da década de 50, princípio 

da de 60, século XX), limitou definitivamente, a sul, a avulsão do meandro, no trecho final do 

sistema fluvial. Pode-se observar, também nas fotografias aéreas, a dinâmica da orla, em 

que a praia, com planta de baía, de configuração aproximada entre parábola e espiral 

logarítmica, se apresenta mais tensa ou mais recuada para este, e com o respetivo ápex 

mais a norte ou a meio. Estas diferentes geometrias resultam da dimensão do sistema dunar 

e das batimetrias prevalecentes na praia, que traduzem a integração dos efeitos da agitação 

marítima e da deriva litoral. 

Apesar dos temporais responsáveis por uma maior agressão à costa ocidental portuguesa 

serem geralmente dos quadrantes oeste ou sudoeste e da deriva de sedimentos dominante 

ser norte-sul, temporária e pontualmente estas condições podem-se inverter e, 

designadamente, junto à foz dos rios, nomeadamente em cheia, desenvolvem-se condições 

para o estabelecimento de deriva sul-norte, responsável pelo estabelecimento de cabedelos. 

É a conjugação, complexa, das dinâmicas anteriormente descritas e a dinâmica dunar, que 

permite a retenção e acumulação de areias, integrando os efeitos dos processos eólicos de 

transporte, que é responsável pela fisiografia litoral. Estas dinâmicas integradas 

apresentam, consequentemente, forte variabilidade temporal. 

Enquanto, se a avaliação e simulação das dinâmicas fluviais se pode efetuar de forma 

relativamente fácil, para as dinâmicas da costa ou do sistema dunar esta avaliação torna-se 

mais difícil. No estado do mar, além dos fenómenos condicionantes apresentarem 

conjugações complexas, para se estimar a recorrência de estados extremos de agitação 

marítima em amplitude e direção de ondulação os dados disponíveis são insuficientes. 

Reconhece-se que a rotura do cordão dunar e a abertura da foz a sul, que ocorreu por altura 

dos temporais de início de fevereiro resultaram de uma conjugação de efeitos extremos e de 

uma particular fragilidade da duna, por esta se encontrar numa situação mais vulnerável, 

com menor dimensão, e com a base da duna a sotavento (face exposta a este), ameaçada 

pela erosão na zona côncava do meandro do rio, que se encontrava com caudais fluviais 

significativamente elevados. Notícias consultadas das décadas de 80 e de 90 do século 

passado evidenciaram que esta situação já se tinha verificado e que o sistema litoral voltou 

a recuperar a sua anterior configuração. 

Face à situação em que se encontrava a área afectada foi desenvolvido um estudo, de 

carácter urgente, em que as soluções desenvolvidas, de forma integrada e articulada com 



os instrumentos de ordenamento do território vigentes, permitem potenciar, estimular e 

acelerar o processo de regeneração, da forma mais natural possível, e, assim, potenciar a 

resiliência e sustentabilidade deste território. 

1958 1965 

  
Década de 80 1996 
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Figura 2. Evolução da foz do rio Âncora e da duna do Caldeirão (Biodesign e Engirecursos, 
2014). 



2. METODOLOGIA 

O conceito de intervenção adotado teve em vista criar condições para a restauração do leito, 

do trecho terminal do rio Âncora, e para a reconstituição da duna do Caldeirão, apoiado 

numa solução capaz de assegurar adequados níveis de eficácia e durabilidade, 

complementadas com intervenções de bioengenharia na consolidação e estabilização das 

margens do rio, em que os revestimentos em enrocamento constituem a componente 

substancial das obras fluviais, atendendo à recorrência fenomenológica e à resiliência do 

meio. 

As soluções desenvolvidas para promover a proteção e estabilização dunar resultaram do 

diagnóstico efetuado, tendo por base o reconhecimento de campo, a evolução do traçado do 

trecho final do rio Âncora (entre 1958 e 2010, implantado sobre fotografia aérea da época), 

modelos digitais de terreno (MDT) construídos com base em dados de levantamentos 

topográficos (levantamentos LIDAR 2009 e clássico de 2014, após o temporal) e os 

instrumentos de ordenamento do território vigentes para a área em estudo. 

Da análise de estudos hidrológicos anteriormente elaborados, nomeadamente os que 

constam do Plano de Bacia Hidrográfica do Rio Lima, que são mencionados nos 

antecedentes do presente trabalho, nomeadamente no Estudo Hidráulico e Fluvial dos Rios 

Âncora, Coura e Neiva (Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, 2010) 

considera-se que os caudais estimados, designadamente para o período de retorno de 

100 anos, são relativamente reduzidos. Com base nesses estudos e para a bacia do rio 

Âncora com uma superfície, Ab ≈ 75,0 km2 e para o período de retorno T = 100 anos o valor 

determinado para o caudal foi Q100 ≈ 230 m3.s-1, correspondendo-lhe o caudal específico 

q100 ≈ 3,1 m3.s-1.km-2 que se considera extremamente diminuto. 

Deste modo procedeu-se à revisão expedita dos cálculos hidrológicos baseada na aplicação 

da fórmula racional de acordo com a metodologia indicada em Viessman et al. (1977), 

aplicando os ajustamentos adequados para uma bacia com as dimensões da do rio Âncora. 

O caudal fluvial estimado para períodos de retorno de 50 e 100 anos, foi de Q50 = 410 m3.s-1 

e Q100 = 450 m3.s-1, a que corresponde o caudal específico q100 ≈ 6,0 m3.s-1.km-2. 

Para os revestimentos em enrocamento admite-se que a espessura dos revestimentos deve 

ser pelo menos da ordem de duas vezes e meia o seu diâmetro significativo (valor mediano 

– dr50). Considera-se que o domínio de dr deverá estar compreendido entre 

dr50/2 ≤ dr50 < 1,5 dr50. 

Para a avaliação das condições de estabilidade do enrocamento, colocado no fundo do leito 

e nas margens, foi seguida a metodologia de Shields; para a determinação das tensões 

críticas de arrastamento foram adoptados os valores preconizados por Lane (Simons e 

Şentürk, 1977). Os diâmetros a adoptar não ficaram condicionados pelas condições de 

estabilidade, mas, pelas condições construtivas adoptadas, designadamente pelo 

estabelecimento das espessuras dos revestimentos. 

 

3. DIAGNÓSTICO 

Após os danos ocorridos no Inverno de 2013/2014 os principais pontos a destacar para 

caracterizar e descrever a situação na área de intervenção são os seguintes: i) rotura e 

desaparecimento de parte da Duna do Caldeirão e abertura natural de uma nova foz de rio 



(Figura 3); ii) assoreamento da anterior foz e de parte significativa do trecho final do curso 

anterior (a partir da “gola” da Duna do Caldeirão e em direção a norte), com manutenção de 

um curso de água estreito, em direção à antiga foz, e com consequente fluxo de águas, em 

função da maré (Figura 4); iii) assoreamento total da antiga foz com elevação da zona 

superior da praia a cotas próximas da esplanada marginal (Figura 5); iv) erosão da margem 

esquerda do rio, no seu troço final (Figura 6); v) desmoronamento pontual de trechos de 

margem do rio e da duna com a criação de taludes escarpados (Figura 7); vi) colapso do 

troço final do passadiço na margem esquerda do rio, junto à nova foz, e o acréscimo 

excessivo de areal de praia em locais bem definidos, em contraste com zonas em défice. 

  
   Figura 3. Rotura da Duna do Caldeirão        Figura 4. Curso de água estreito em direção 

à antiga foz 

 

  
Figura 5. Vista da antiga foz do rio              Figura 6. Erosão da margem esquerda do rio, 

no seu troço final  

            
Figura 7. Vista da margem do rio e da duna com taludes escarpados e o troço final do 

passadiço danificado 

Da análise da evolução do traçado do trecho final do rio Âncora, entre 1958 e 2010, conclui-

se que este tem apresentado um significativo dinamismo nas últimas décadas, 

nomeadamente na zona do meandro junto à duna do Caldeirão. De facto, a análise de 

referências históricas relativas a esta área revela que não foi a primeira vez que, nesta zona, 

se verificou uma situação de rotura (ou rotura eminente) da duna. A margem esquerda na 



zona do meandro contíguo à “gola” da duna do Caldeirão deslocou-se para oeste mais de 

60,0 m desde 1958, atingindo o máximo nas décadas de 80 e 90. Depois disso voltou a 

recuar cerca de 30,0 m para este, até 2010 e à rotura ocorrida em 2014. 

Na Figura 8 observa-se o talude nascente da duna do Caldeirão na zona do meandro do rio, 

em junho de 2011. 

 
Figura 8. Vista do talude nascente da duna do Caldeirão na zona do meandro do rio Âncora, 

tomada a partir da margem direita do rio (junho de 2011) 

Para se ter uma percepção das alterações provocadas, nesta zona, pelas intempéries de 

fevereiro de 2014, procedeu-se à comparação de dois modelos digitais de terreno (MDT) de 

2009 e de 2014. A amplitude das movimentações ultrapassou os 10 m de altura em vários 

locais, sendo evidente o transporte ocorrido desde a zona da duna para o local da antiga foz 

do rio, que ficou totalmente assoreada (Figura 5). Nota-se ainda, que em virtude dos 

temporais de fevereiro terem resultado de forte agitação marítima dos quadrantes sul e 

sudoeste, que as maiores erosões se verificaram na faixa da orla litoral a sul da “gola” da 

duna, como se torna evidente, também, da comparação dos dois levantamentos. 

 

4. CONCEPÇÃO GERAL DA INTERVENÇÃO, JUSTIFICAÇÃO E 
CARACTERÍSTICAS DAS SOLUÇÕES 

4.1. Considerações gerais 

Face à sensibilidade da área e ao diagnóstico efetuado foram adoptados os seguintes 

princípios gerais na concepção das intervenções: i) aumentar, em geral, a 

resistência/rugosidade da costa, particularmente nas zonas mais fragilizadas; ii) consolidar 

os pontos mais vulneráveis, localmente, ou onde os efeitos das ameaças podem ser mais 

devastadores; procurar controlar os efeitos dos processos dominantes, em casos de 

acontecimentos extremos; iii) propiciar condições que aumentem a sustentabilidade e a 

resiliência do sistema e promover intervenções relativamente flexíveis e com o mínimo 

impacte visual. 

Deste modo, preconizou-se, a consolidação e fixação de margens e a abertura e escavação 

de leitos, em ambiente fluvial, e, ao nível da orla marítima, o reforço e proteção do sistema 

dunar, conforme se descreve em seguida. 

4.2. Pormenorização das soluções 

4.2.1. Intervenções em ambiente fluvial 

Para a fixação e consolidação da margem esquerda do rio Âncora frente ao campo de 

futebol, numa extensão de 220,0 m, e na base da duna a leste, numa extensão de 330,0 m, 

a margem será revestida com enrocamento, na zona submersa. Acima da zona submersa 

serão colocadas duas camadas de “Rock Roll” e duas camadas de “Bio Roll”, com postes de 



madeira tratada, em fiada (Figura 9). Frente ao campo de futebol, a cerca de 30,0 m do final 

da obra de fixação e consolidação da margem, também se previu um esporão deflector, em 

enrocamento e estacas com vegetação plantada no topo.  

 
Figura 9. Esquema de secção tipo de consolidação da margem  

No âmbito fluvial, foi ainda previsto o estabelecimento do leito normal do rio Âncora, 

adjacente às consolidações anteriormente referidas. Previu-se, para o efeito, o 

desassoreamento de um leito com cerca de 28,0 m de largura no rasto, a partir da base do 

enrocamento e concêntrico com a consolidação. Considerou-se, ainda, que se deveriam 

criar condições para a valorização na minizona húmida presente no sistema e para isso 

estabelecer um braço secundário do rio, tendo-se previsto a execução de uma vala, 

escavada em secção retangular. A abertura destas valas (215 m) permite aplicar um 

“forçamento” ao sistema, que depois evoluirá, naturalmente para as condições de equilíbrio. 

4.2.2. Intervenções na orla marítima 

Relativamente ao sistema da duna do Caldeirão, a intervenção limita-se ao estabelecimento 

de uma soleira enterrada, ladeada de cortinas de contenção, destinadas a constituir um 

nível de base e alinhamento, resistentes a situações de incidência extrema, tanto do lado do 

sistema fluvial, com a ocorrência de cheias de frequência média ou extrema, como pelo lado 

marítimo, principalmente em condições extremas de agitação marítima e de deriva litoral, 

como as que ocorreram em fevereiro de 2014. 

As cortinas de estacas para reforço e proteção do sistema dunar são constituídas por postes 

de madeira tratada (diâmetro médio = 0,12 m), colocados com um espaçamento entre si de 

0,40 m, em que pelo menos 1,0 m deve estar enterrada na areia de fundação e 

consolidadas na base por um prisma de enrocamento (diâmetro médio = 0,50 m, peso 

Pr ≈ 1700 N) trapezoidal. Estas cortinas são recobertas por areia com, pelo menos, 0,50 m 

acima do topo das estacas. 

A soleira enterrada para a consolidação da “gola” da duna com um desenvolvimento total do 

eixo de 213,0 m consta de duas banquetas laterais estabelecidas sobre uma 

cortina/paliçada que encastram de encontro à duna existente (Figura 10). O núcleo central 



da soleira de enrocamento tem um desenvolvimento de 80,0 m e os encontros, 

desenvolvimentos respetivamente de 40,0 m, a norte, e 30,0 m, a sul. A cota de coroamento 

no núcleo central é de 4,5 m e no centro previu-se um descarregador à cota 4,0 m. O perfil 

transversal é trapezoidal e os paramentos têm declives respetivamente de 1:2 (oeste), e 

1:1,5 (este). A dimensão média do enrocamento é 0,80 m e peso Pr ≈ 7100 N. 

 
Figura 10. Soleira enterrada de consolidação da duna 

A soleira marginada a oeste por uma superfície rampeada de enrocamento que acompanha 

o espraiado da praia tem as dimensões de 15,0x70,0 m (espessura média de 

enrocamento = 1,5 m, dimensão média do enrocamento de revestimento de 0,80 m e peso 

Pr ≈ 7100 N). A leste existe uma banqueta, também de enrocamento, com as dimensões de 

12,0x70,0 m e uma espessura média de enrocamento de 0,80 m, com a dimensão média do 

enrocamento de aproximadamente 0,60 m e peso Pr ≈ 3000 N. 

No entanto, segundo informação da Polis Litoral Norte, esta solução (soleira enterrada, em 

enrocamento) não foi aceite pelas entidades com jurisdição na área em estudo. Neste 

enquadramento e a pedido do Dono de Obra a Equipa Projetista analisou a substituição do 

enrocamento por uma solução menos rígida e que merecesse a aprovação por aquelas 

entidades, com recurso à utilização de “geotubos” (WW Consultores de Hidráulica e Obras 

Marítimas, 2013), conforme se apresenta em seguida.  

A solução adotada consiste num núcleo de consolidação do eixo da duna do Caldeirão 

constituído por três elementos de “geotubos”, colocados paralelamente ao eixo da gola da 

duna (SeA-SeB), conforme se mostra na Figura 11. Os “geotubos” são colocados vazios no 

local da obra e são cheios através de bombagem hidráulica de uma emulsão de água com 

areia. Esta estrutura flexível substitui os encontros e soleira enterrada, em enrocamento, 

que constava na versão inicial do projeto. A areia necessária para o enchimento dos 

“geotubos” será proveniente do reperfilamento do terreno e do desassoreamento do leito. 



 
Figura 11. Núcleo central de consolidação em “Geotubos” 

No estabelecimento da geometria e dimensões do núcleo de consolidação considerou-se 

não haver lugar a desenvolvimento de cálculos de estabilidade por os “geotubos” não se 

encontrarem sujeitos a solicitações frontais por ação da ondulação marítima, ou por 

impulsão resultante de níveis hidrostáticos do lado do rio, pelo que se consideraram as 

dimensões adequadas ao estabelecimento da morfologia da duna e da continuidade da linha 

de costa, implantando-se os três geotubos a cotas diferentes. O “geotubo” central será 

colocado imediatamente do lado do mar, no eixo SeA – SeB da gola da duna, ligando as 

paliçadas longitudinais, com o desenvolvimento de 150,0 m e diâmetro nominal de 3,0 m. O 

“geotubo” avançado será colocado do lado do mar, a 10,0 m do “geotubo” central, com o 

desenvolvimento de 200,0 m e diâmetro nominal de 3,0 m. O “geotubo” recuado será 

colocado do lado do rio, a 15,0 m do “geotubo” central, com o desenvolvimento de 120,0 m e 

diâmetro nominal de 3,0 m. Para o estabelecimento dos “geotubos” serão executadas 

plataformas de fundação, por escavação no local de implantação. Após o enchimento dos 

“geotubos” estes serão recobertos de areia (espessura mínima, no topo, de 0,40 m) 

proveniente da escavação e com material a retirar da proximidade do local de implantação. 

Deste modo, será estabelecida uma banqueta sobre os “geotubos”. Na Figura 12 mostra-se 

o perfil longitudinal da duna do Caldeirão com a localização dos três “geotubos” (central, 

avançado e recuado).  



 

Figura 12. Perfil longitudinal da duna do Caldeirão 

Na Figura 13 apresenta-se o corte transversal do “geotubo”. Os “geotubos” são feitos com 

um material geossintético (polipropileno ou poliéster) e são cheios através de bombagem 

hidráulica de emulsão de água com areia. 

 

Figura 13. “Geotubo” - Corte transversal 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As intervenções preconizadas no caso de estudo contribuem para a requalificação e 

valorização de um pequeno troço da orla costeira no norte litoral de Portugal. As soluções 

foram desenvolvidas de forma integrada e articulada, tendo em consideração, entre outros 

aspectos, o diagnóstico elaborado, o custo e as preocupações das entidades com jurisdição 

no território, de modo a que as diferentes acções permitissem potenciar, estimular e acelerar 

o processo de regeneração, da forma mais natural possível, e, assim, potenciar a 

funcionalidade, a resiliência e a sustentabilidade deste território. 



No entanto, face à elevada fragilidade dos sistemas dunares, a implementação das soluções 

propostas deve ser encarada como uma medida complementar de outras intervenções de 

protecção costeira. 

Importa ter presente que a intervenção para consolidação da duna do Caldeirão, com a 

substituição do enrocamento por uma solução menos rígida com recurso a “geotubos”, se 

reveste de carácter experimental, uma vez que não se conhecem, tanto em Portugal como 

no estrangeiro, referências significativas à aplicação de obras semelhantes e não existe 

ainda informação relativa ao seu comportamento. 

As medidas de intervenção em sistemas dinâmicos deverão ser objecto de 

acompanhamento técnico, em fase de obra, e de monitorização, pois o estado destes 

sistemas altera-se no tempo e as soluções carecem de manutenção e poderão, 

eventualmente, necessitar de ajustamento. 
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