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Capacidade de transporte de sedimentos das ações energéticas do mar (ondas, 

marés, correntes); 

 

 

Estruturas portuárias, dragagens, intervenções de proteção costeira e ocupação 

do litoral, com influência no comportamento costeiro; 

 

 

Ações antropogénicas no enfraquecimento das fontes sedimentares dos 

rios (barragens, revestimentos de margens e extração de areias); 

 

 

Efeitos das alterações climáticas. 

Número Crescente de Zonas Costeiras 

Expostas às Ações das Ondas 

CAUSAS DA EROSÃO COSTEIRA 
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MEDIDAS DE MITIGAÇÃO: Redução do problema da erosão costeira 

Agir ao nível das causas: 

 

NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO DÉFICE SEDIMENTAR 

 

•  Redução dos efeitos da intervenção humana (obras costeiras, efeito das 

barragens, regularização de caudais fluviais, revestimentos de margens); 

 

• Alimentação artificial de areias, com recargas frequentes e custos elevados; 

 

 

Agir ao nível das consequências: 

 

• Redução do número de construções expostas a zonas de risco (relocalização), 

permitindo a natural evolução da linha de costa para novas condições de equilíbrio 

que resultam da falta de sedimentos no litoral; 

 

• Proteção do património litoral com estruturas de defesa costeira (perda de valor 

estético e recreativo e impactos na vizinhança da intervenção). 
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MEDIDAS DE MITIGAÇÃO: Redução dos efeitos da intervenção humana 

Impacto das albufeiras 

 

Redução da deposição de sedimentos; 

Remoção de sedimentos depositados. 

 

Manutenção das defesas naturais 

 

Paliçadas e passadiços. 

Impacto das estruturas portuárias 

 

Sistemas de transposição artificial de areias (by-pass)  
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A capacidade de transporte 

das acções energéticas do 

mar continuam a existir, 

obrigando a uma 

alimentação de areias 

recorrente; 

É preciso uma fonte sedimentar próxima, 

para reduzir os custos de alimentação. 

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO: Alimentações artificiais 

Alimentação artificial de praias e dunas 
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Corresponde a uma colocação artificial de sedimentos no sistema em estudo; 

 

 

As praias e dunas representam uma defesa natural das zonas costeiras; 

 

 

Impacto indireto na promoção/manutenção das atividades económicas e 

recreativas da praia; 

 

 

Os sedimentos vão também beneficiar ao longo do tempo as praias vizinhas, 

situadas a sotamar, sendo necessário prever recargas de areia ao longo do tempo. 

 

 

Intervenção de defesa não permanente; 

 

 

As alimentações artificiais podem  ser conjugadas com outras obras (esporões, ou 

quebramares destacados), para  reduzir a frequência das recargas de areias. 

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO: Alimentações artificiais 
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MEDIDAS DE MITIGAÇÃO: Redução do grau de exposição 

Relocalização, Adaptação, Restrição à 

construção 

 

Assumir a perda de território; 

 

Permitir a natural evolução da linha de costa 

para novas condições de equilíbrio que 

resultam da falta de sedimentos no litoral. 

 

 

 

 

Não tem custos diretos de intervenção; 

 

No entanto: 

Perda de atividades económicas; 

Perda de valores ambientais e/ou património 

histórico e cultural; 

Custos de eventuais indemnizações… 

Cortegaça 

Esmoriz 
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Os esporões atuam quando 

existe transporte sedimentar; 

 

Precisam de manutenção ao 

longo do tempo. 

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO: Estruturas de defesa costeira 
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Ineficazes quando não há 

sedimentos em transporte. 

Especialmente vulneráveis a 

ondulação de Sudoeste. 

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO: Estruturas de defesa costeira 
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Obras longitudinais aderentes 

Permitem fixar a posição da linha de costa 

e manter o território, desde que as próprias 

obras sejam mantidas. 

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO: Estruturas de defesa costeira 



As Intervenções de Defesa Costeira na Mitigação do Problema da Erosão            Carlos Coelho, 30/04/2014 

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO: Estruturas de defesa costeira 

Aspecto de muralha ao longo do litoral 

Défice sedimentar e efeito refletivo das obras aderentes, conduzem à diminuição 

progressiva da dimensão das praias ainda existentes; 

 

Profundidade na vizinhança das obras tem como maior consequência, o aumento 

da altura das ondas que atingirão as estruturas de defesa, com consequente 

agravamento da frequência de ocorrência de galgamentos e inundações e do 

potencial de danos, e ainda gerando instabilidade nas condições de fundação; 

 

Maiores custo das obras de manutenção e reabilitação, e diminuição dos intervalos 

de tempo entre as intervenções de manutenção. 
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Esmoriz: 2014 

O aumento da cota de coroamento das obras de defesa aderentes tem como 

principal objetivo a redução da frequência de galgamentos e inundações, limitando 

eventuais danos nas infraestruturas e bens. 

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO: Estruturas de defesa costeira 

Cortegaça: 2002 
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Obra de reabilitação 

(afundamento da fundação) 

 

Vagueira - 20/05/2009 

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO: Estruturas de defesa costeira 
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Solução mais duradoura de 

estabilização da praia, uma vez 

que atenua parcialmente e 

permanentemente a capacidade 

energética da agitação que 

atinge a linha de costa. 

Alicante, Espanha 

29/12/2013 

Quebramares destacados 

 

Submersos – recifes artificiais 

Emersos – impacto visual 

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO: Estruturas de defesa costeira 

Tel Aviv, Israel 

25/08/2011 
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Reduzem a energia das ondas 

em zona afastada da costa; 

 

Promovem a acumulação de 

sedimentos no local da obra, 

potenciando o défice a Sul; 

 

Obras ao largo, apresentam 

custos superiores de execução e 

de manutenção; 

 

Falta de experiência na utilização 

em ambientes como o litoral 

Noroeste Português. 

http://www.engenhariacivil.com/ 

Quebramares 

destacados 

(submersos) 

Bricio et al. (2011) Journal of Coastal Research, Special Issue 64 

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO: Estruturas de defesa costeira 
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Obras aderentes para mitigar o efeito 

negativo dos esporões a sotamar. 

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO: Estruturas de defesa costeira 

Esporões para confinar as 

alimentações artificiais de areias. 
Soluções mistas 
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A opção tem passado pela proteção de frentes marítimas construídas. Nas zonas 

não construídas, tem-se permitido a evolução natural da posição da linha de costa; 

 

 

Na generalidade, as obras construídas têm cumprido com o objetivo para que 

foram projetadas. No entanto, os custos com a proteção costeira têm aumentado 

no tempo, e o generalizado défice sedimentar tem continuado a agravar o 

problema da erosão; 

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO 

 

A experiência de relocalização, de alimentações 

artificiais de praias e de construção de 

quebramares destacados (ou outras soluções) 

é ainda limitada no Noroeste português. 

 

 

É necessário discutir as opções futuras, com 

base numa análise do custo e do benefício. A 

tomada de decisão deve assentar numa 

perspetiva a longo termo. 
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MEDIDAS DE MITIGAÇÃO 

a) Indemnizações, perda de território, 

galgamentos e inundações, danos, 

perda de atividades económicas. 

ANÁLISES CUSTO-BENEFÍCIO/CONJUGAÇÃO DE MEDIDAS 

a) Sem custos de intervenção no tempo. 

Diminuição progressiva da exposição de 

bens às ações diretas da agitação. 

a) 
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MEDIDAS DE MITIGAÇÃO 

b) Artificialização, com um litoral menos 

atrativo, e custos crescentes de 

manutenção de obras de defesa. 

ANÁLISES CUSTO-BENEFÍCIO/CONJUGAÇÃO DE MEDIDAS 

b) Fixação da posição da linha de costa, 

permitindo a manutenção do território, de 

valores, e de atividades económicas. 

b) 
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MEDIDAS DE MITIGAÇÃO 

c) Manutenção artificial de praias, 

obrigando a recargas frequentes, com 

custos elevados. 

ANÁLISES CUSTO-BENEFÍCIO/CONJUGAÇÃO DE MEDIDAS 

c) Proteção costeira, com valor 

recreativo, e fonte sedimentar para 

trechos a sul. 

c) 
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SIMULAÇÃO DA REDUÇÃO DA ALIMENTAÇÃO SEDIMENTAR 

North

Urban 

coastal 
area 1

Urban 

coastal 
area 2

River 

sediment 

supply

Hs = 2.0 m
T = 9.34 s

1 km

Wave regime

Equilibrium situation

50% of initial 

river sediment 

supply

Urban 

coastal 
area 2

Urban 

coastal 
area 1

After ten years

North

Hs = 2.0 m
T = 9.34 s

1 km

Wave regime

Adição de sedimentos num único 

ponto, o que resulta numa 

posição de linha de costa em 

equilíbrio para uma ondulação 

constante (proveniência de 80º 

com o Norte). 

 

 

 

A redução da alimentação fluvial 

origina uma situação perigosa 

para a frente urbana a Norte. 

 

 

 

Dez anos depois, é necessária 

uma decisão. 
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Two groins and

four years later

Urban 

coastal 
area 2

Urban 

coastal 
area 1

50% of initial 

river sediment 

supply

North

Hs = 2.0 m
T = 9.34 s

1 km

Wave regime

Four groins more and

ten years later

Urban 

coastal 
area 2

Urban 

coastal 
area 1

50% of initial 

river sediment 

supply

North

Hs = 2.0 m
T = 9.34 s

1 km

Wave regime Construção de dois esporões para 

proteção da frente urbana a Norte. 

 

No entanto, 4 anos após, a frente 

urbana a Sul precisou ser protegida 

com um campo de quatro esporões. 

 

Um novo equilíbrio foi atingido, para 

a nova situação de alimentação 

fluvial. 

SIMULAÇÃO DA REDUÇÃO DA ALIMENTAÇÃO SEDIMENTAR 

Opção 1 

 

Fixação da posição da 

linha de costa 



As Intervenções de Defesa Costeira na Mitigação do Problema da Erosão            Carlos Coelho, 30/04/2014 

Opção 2 – relocalização 

Não atuar representaria danos e destruição nas 

frentes urbanas antes da nova posição de equilíbrio 

ser atingida. 

 

 

 

 

Após estudo da nova posição de equilíbrio, ambas as 

povoações foram relocalizadas a 200 metros da 

posição de equilíbrio. 

New equilibrium situation

(after one hundred years)

Relocated 

urban 

coastal area 1

Relocated 

urban coastal 
area 2

50% of initial 

river sediment 

supply

North

Hs = 2.0 m
T = 9.34 s

1 km

Wave regime

SIMULAÇÃO DA REDUÇÃO DA ALIMENTAÇÃO SEDIMENTAR 
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Novos cenários 

Novas condições podem 

resultar outra vez em 

situações de risco 

eminente: 

 

 

Nova orientação das ondas 

incidentes; 

 

 

Nova redução da 

alimentação sedimentar 

fluvial; 

… 

North

1 km

Hs = 2.0 m
T = 9.34 s

Wave regime

After ten years

Relocated 

urban 

coastal area 1

Relocated 

urban coastal 
area 2

50% of initial 

river sediment 

supply

North

Hs = 2.0 m
T = 9.34 s

1 km

Wave regime

10% of initial 

river sediment 

supply

After ten years

Relocated 

urban 

coastal area 1

Relocated 

urban coastal 
area 2

SIMULAÇÃO DA REDUÇÃO DA ALIMENTAÇÃO SEDIMENTAR 
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Constrangimentos económicos condicionam  soluções; 

 

Fatores ambientais; 

 

Questões sociais e populacionais; 

 

Questões geográficas. 

TOMADA DE DECISÃO 

A erosão costeira representa 

custos permanentes para o país 

DECISÕES 

POLÍTICAS 

Necessário melhorar a capacidade de previsão e projeção 

de cenários, para suporte fundamentado das decisões e 

redução de custos numa perspetiva a longo prazo. 
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CONTACTO 

Carlos Coelho: ccoelho@ua.pt Departamento de Engenharia Civil 

Universidade de Aveiro 

Obrigado pela atenção! 

mailto:ccoelho@ua.pt

