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2 
A ZONA COSTEIRA DA REGIÃO CONSIDERADA 

 
2.1. ESPECIFICIDADES DO LITORAL 

A zona litoral constitui um recurso insubstituível, finito e não renovável à escala 
humana. É, certamente, a zona com mais potencialidades de toda a região continental. É, por 
isso, sede de processos complexos, muitos dos quais são, ainda, mal conhecidos. A actuação 
desses processos confere a esta zona uma dinâmica muito intensa, da qual resulta a sua 
constante mutabilidade. Estas complexidades e variabilidades inerentes aos sistemas naturais 
aí presentes estão na origem das suas grandes potencialidades mas, simultaneamente, tornam-
na numa zona cuja gestão é difícil. 

O litoral considerado é, sob o ponto de vista dos recursos, extraordinariamente rico. 
Alguns dos recursos que têm vindo a ser explorados com amplitude crescente ao longo deste 
século (com especial acuidade na segunda metade do século), são os que se relacionam com a 
sua apetência para o turismo. Na sequência deste facto verifica-se que a zona costeira entre 
Espinho e Nazaré (com especial incidência nos troços Espinho - Cortegaça, Aveiro - Mira e 
Figueira da Foz - Leirosa) tem vindo a ser intensivamente ocupada. 

O litoral é constantemente modelado pelos fenómenos associados ao mar, 
principalmente pela actuação da maré e da onda. Importância decisiva têm, também, as 
variações do nível médio do mar, sejam essas variações de longo prazo (variações seculares), 
ou de curta duração (como as induzidas pelas variações da pressão atmosférica) (*). Estes 
factores podem fazer com que o litoral evolua muito rapidamente. Se a zona costeira está 
ocupada pelo Homem em zonas de risco elevado, as construções podem, então, ser 
ameaçadas e, mesmo, ser destruídas. 

Como se referiu, o litoral é muito dinâmico. Apresente tendência constante para um 
equilíbrio dinâmico, mas as características desse equilíbrio estão em constante modificação 
(correspondente a uma adaptação gradual), pois que os mecanismos forçadores se vão 
modificando. É o caso, por exemplo, da elevação secular do nível do mar: o nível médio vai-
se modificando, embora lentamente, ao longo do tempo, o que implica que toda a faixa 
costeira se adapte a esse novo nível. 

Outros factores envolvidos não têm actuação tão lenta como o anteriormente 
aludido. É o caso, por exemplo, dos temporais. As características do equilíbrio dinâmico do 
litoral numa escala temporal curta são muito diferentes em períodos de agitação marítima 
pouco energética e em condições de temporal. São-no, ainda mais, numa região como a costa 
considerada, em que existe uma área de geração e propagação das ondas ("fetch") muito 
extensa. Por ocasião dos grandes temporais, o litoral tende para um equilíbrio dinâmico 
associado a condições muito energéticas, existindo estruturas sedimentares e 
                                     
(*)Estes assuntos são mais profundamente abordados no capítulo 6. 
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geomorfológicas naturais que, de uma forma ou de outra, dissipam grande parte da energia 
incidente. Tais estruturas constituem uma protecção natural para os terrenos localizados mais 
no interior da parte continental emersa. 

A ocupação do litoral tem tido, em geral, como consequência, a forte degradação de 
muitas das estruturas naturais referidas (nomeadamente os corpos dunares), assim 
depauperando a zona nas suas potencialidades de protecção das áreas mais interiores. 
Simultaneamente, verifica-se que intervenções antrópicas várias (barragens, dragagens, 
explorações de inertes, molhes de portos, etc.) têm perturbado fortemente o sistema, 
nomeadamente através da modificação drástica de um dos seus parâmetros fundamentais: o 
abastecimento sedimentar, que tem diminuído de forma extraordinariamente intensa ao longo 
do presente século(*). 

 Estas acções antrópicas traduzem-se numa modificação importante de algumas 
características dos mecanismos forçadores da dinâmica hidrosedimentar da zona costeira, 
conduzindo a alteração do equilíbrio dinâmico para que o litoral tende. Designadamente, as 
carências de abastecimento sedimentar debilitam de forma decisiva as estruturas naturais de 
protecção (como as barras arenosas submarinas e as dunas costeiras, cuja alimentação fica 
extraordinariamente reduzida), o que implica, entre outras consequências, que as ondas 
incidam no litoral com maior energia, que as trocas transversais de areias sejam mais difíceis, 
que a deriva litoral tenha mais dificuldade em ser saturada e que os galgamentos oceanicos se 
tornem mais frequentes. Como resultado final, verifica-se erosão costeira acentuada e recuo 
da linha de costa. 

Para bem gerir a zona costeira, viabilizando a sua exploração de forma sustentada, 
forçoso é conhecer, o melhor possível, os processos naturais aí ocorrentes. Para tal, é 
necessário abordar o litoral de forma integrada, tendo em atenção os factores atmosféricos e 
marinhos, e considerando tanto a zona emersa como a submersa. 
2.2. A ZONA EMERSA 
2.2.1. Geologia 

A área de estudo deste relatório integra-se na Orla Mesocenozóica Ocidental, que 
corresponde a uma bacia de sedimentação instalada no bordo ocidental do Maciço Hespérico, 
a qual teve origem durante o Mesozóico, aquando da formação de um fosso tectónico de 
direcção NNE-SSW, relacionado com as fases precoces da abertura do Atlântico Norte. Esta 
bacia, que evoluiu no quadro complexo da referida abertura, foi local de sedimentação intensa 
por materiais provenientes de duas áreas distintas: o actual Maciço Hespérico (a Este) e um 
bloco continental (a Oeste), do qual o arquipélago das Berlengas é, actualmente, o único 
testemunho emerso. 

A Orla Ocidental é constituída por rochas sedimentares mesocenozóicas, estando a 
sua coluna estratigráfica afectada por algumas lacunas importantes. A Orla possui grandes 
fracturas, possivelmente tardi-hercínicas reactivadas, e dobras amplas com orientação Norte-
Sul, relacionadas com deformações no soco. Ocorrem ainda dobras e falhas relacionadas com 
tectónica diapírica. 

 
 

                                     
(*)Estes assuntos são mais profundamente abordados no capítulo 5. 
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Na área de estudo, junto à faixa litoral, os principais afloramentos rochosos são: 
Cabo Mondego - rochas jurássicas (calcários margosos e margas com intercalações de 

xistos betuminosos, calcários compactos, leitos de lignitos e arenitos); 
Pedrógão - margas e calcários do Jurássico médio a superior; 
S. Pedro de Muel a Nazaré - arribas inscritas em rochas carbonatadas, conglomerados, 

argilitos e arenitos, com idades diferenciadas, desde o Lias ao Miocénico. 
O Plio-Plistocénico está representado por formações localizadas a diferentes níveis, 

cujas cotas são variáveis de acordo com os autores, e que correspondem a depósitos de praias 
antigas e a terraços fluviais, sendo formadas por areias e cascalheiras. 

No entanto, os depósitos predominantes nesta costa são os holocénicos, divididos em 
três grandes conjuntos: 

- depósitos de aluviões 
- areias de dunas 
- areias de praia. 
As aluviões dispõem-se, sobretudo, junto à Barrinha deEsmoriz, na laguna de Aveiro 

e no estuário do Mondego, enquanto que os restantes depósitos ocorrem ao longo de toda a 
zona de estudo. 
2.2.2. Geomorfologia 
2.2.2.1. Planície Costeira 

A faixa continental adjacente ao litoral entre Espinho e a Nazaré corresponde, de 
forma geral, a uma zona aplanada e de baixa altitude. O relevo mais importante é a Serra da 
Boa Viagem, com 257m de altura máxima, e que está na origem do Cabo Mondego. Outros 
relevos dignos de registo são as arribas a sul de S. Pedro de Muel, que atingem a sua 
expressão máxima no promontório da Nazaré, com cerca de 110m de altura máxima. 

Para lá destes relevos, toda a restante área pode ser considerada como pertencente a 
uma planície costeira (Vanney & Mougenot, 1981; Bettencourt & Ângelo, 1992) de grande 
uniformidade topográfica. Sobre ela estão talhadas várias plataformas plio-plistocénicas, 
entre os 200m e os 223m de altura (Carvalho, 1951, 1953). 
2.2.2.2. Corpos Lagunares e Estuarinos 

Os corpos lagunares possuem grande importância na área de estudo, não só  
fisiográfica mas, sobretudo, no que diz respeito às condicionantes sociais e humanas. 
Verifica-se uma associação inequívoca das principais indústrias e povoações, com as 
principais zonas húmidas existentes, incluindo as duas cidades principais, Aveiro e Figueira 
da Foz, associadas, respectivamente, à Laguna de Aveiro e ao Estuário do Mondego. 

A zona húmida dominante, na faixa costeira estudada, é a Laguna de Aveiro, que 
possui extensos depósitos aluvionares recentes formando, por vezes, ilhas e ilhotas, das quais 
se destacam, pela área que ocupam, as de Testada e de Monte Farinha. Esta laguna possui 
contornos muito irregulares, com elevado número de canais e esteiros de pequena 
profundidade(*). A laguna está separada do mar por cordão arenoso de largura variável (com 
                                     
(*)A laguna de Aveiro será referida com maior detalhe nos capítulos 3 e 9. 
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distâncias mínimas de 200m), comunicando com o oceano através de barra artificial. 
Actualmente, parte significativa da laguna está ocupada por salinas, instalações portuárias e 
industriais, estradas, aterros, etc., que são responsáveis por modificações profundas na sua 
morfologia natural. 

O segundo corpo húmido mais importante é o estuário do Mondego, que também se 
encontra fortemente condicionado pelas actividades antrópicas, através de instalações 
portuárias, urbanísticas, industriais, salinas, arrozais, etc., que sobre ele foram edificadas. O 
estuário, que constitui vasta zona deposicional, encontra-se dividido em dois braços 
principais (Norte e Sul), separados pela ilha de Murraceira. 

Outros corpos lagunares dignos de registo são: 
- Barrinha de Esmoriz, a sul de Espinho, de pequena profundidade, e que 

corresponde a antiga lagoa, nela desaguando duas ribeiras. Esta laguna tem sofrido graves 
problemas de assoreamento, poluição e urbanização; 

- Barrinha de Mira, em Praia de Mira, em tempos ligada ao mar, sendo hoje uma 
pequena lagoa (800m de largura por 1000m de comprimento), pouco profunda e cujos 
contornos são, em grande parte, artificiais. 

Há, ainda, a mencionar a existência de algumas lagoas internas, tais como as lagoas 
das Teixoeiras, da Salgueira, da ela e das Braças, entre Tocha e Quiaios, bem como a Lagoa 
da Ervedeira, a Oeste de Pedrógão. 

Para além dos principais rios (Vouga e Mondego), que estão relacionados com os 
dois mais importantes corpos lagunares, regista-se ainda a foz do rio Liz, a norte da Praia de 
Vieira de Leiria, sem que este forme zona estuarina. 
2.2.2.3. Dunas 

As dunas, holocénicas, existem ao longo de quase toda a área entre Espinho e 
Nazaré, apenas sendo interrompidas pelos já referidos obstáculos naturais ou por estruturas 
portuárias e povoações. A sua largura máxima ocorre a sul da Figueira da Foz, atingindo mais 
de 10 Km para o interior. Podem distinguir-se dois tipos principais de dunas, sendo um 
correspondente ao cordão dunar frontal e o segundo às dunas interiores, que se podem 
diferenciar em vários sistemas, com formas e orientações distintas (Bettencourt & Ângelo, 
1992). As dunas frontais constituiam um cordão originalmente contínuo, com cotas máximas 
superiores a 15m Z.H. e mais desenvolvido do que actualmente, por se encontrar, agora, em 
erosão. Aliás, em alguns locais, este cordão apresenta-se completamente destruído, 
permitindo a ocorrência de galgamentos oceânicos. Comuns são, ainda, os corredores eólicos, 
em locais de grande afluência às praias. 

Para o interior do cordão frontal existe, paralelamente à linha de costa, 
frequentemente, uma depressão com algumas dezenas de metros de largura que contacta, a 
oriente, com vasto campo dunar formado pelas dunas interiores. 

A imensidão dos campos dunares existentes nesta zona de estudo reflecte bem um 
fornecimento sedimentar extremamente abundante que ocorreu em tempos recentes, tendo 
sido os sedimentos litorais remobilizados pelos fortes ventos que ainda hoje se fazem sentir 
nesta região. Tal transporte eólico intenso provocou, durante séculos, a invasão dos terrenos 
de cultivo e das próprias habitações existentes em toda a região. São de longa data as 
tentativas, geralmente bem sucedidas, de estabilizar o avanço das dunas para o interior, sendo 
a mais conhecida aquela que, por ordem de El-Rei D. Diniz, levou à criação do Pinhal de 
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Leiria. A sul de Aveiro, mais propriamente na zona de Mira, a estabilização dunar é bem mais 
recente, datando das primeiras décadas deste século, havendo já registos fotográficos das 
obras realizadas. 
2.2.2.4. Praia Emersa 

Todo o troço estudado é constituído por extensas praias arenosas, à excepção da zona 
do Cabo Mondego e do sector S. Pedro de Muel-Nazaré, onde as arribas activas predominam. 
As praias são ainda interrompidas por um obstáculo natural, em Pedrógão, mas, sobretudo, 
por esporões, paredões e molhes. 

Para oriente, a praia emersa contacta com o cordão dunar frontal, enquanto que para 
o largo se prolonga através da praia submersa. O contacto duna/praia é feito de duas formas. 
Por arriba abrupta, nos locais onde a erosão é predominante, como é o caso dos sectores 
Espinho - Torreira, Aveiro - Mira e Figueira da Foz - Osso da Baleia, ou por transição 
gradual através de alta praia e/ou de dunas embrionárias, nos sectores onde não ocorre erosão 
significativa. 

A praia emersa possui, geralmente, largura apreciável, com perfil reflectivo 
dominante, transitando para dissipativo em condições de agitação energética ou nos locais 
com maior tendência erosiva. As praias em bom estado de preservação apresentam, 
geralmente, pelo menos uma berma, sendo frequente a existência de lobos de praia 
associados. É, igualmente, frequente existirem morfologias rítmicas, ao longo da linha de 
costa. 

2.3. A ZONA SUBMERSA 
A plataforma continental da região considerada tem largura média superior a 50 Km. 

O bordo da plataforma define-se por volta dos 160m de profundidade. O pendor é, em geral, 
suave, não se registando relevos com grande expressão. A cobertura sedimentar não 
consolidada é, essencialmente, do tipo arenoso. 

O conhecimento desta plataforma é, ainda, reduzido. Existem trabalhos de âmbito 
mais geral que abrangem esta região (p.ex.: Musellec, 1974; Boillot et al, 1975, 1979; Dias et 
al, 1980, 1984; Vanney & Mougenot, 1981; Dias, 1987; Mougenot, 1987), mas que não 
viabilizam o seu conhecimento pormenorizado. 

Todavia, trabalhos muito recentes permitem já aceder a algumas informações 
específicas, de grande relevância para a compreensão deste litoral. É o caso, especialmente, 
dos trabalhos de Abrantes (em preparação), sobre a distribuição dos sedimentos não 
consolidados da plataforma entre Espinho e Aveiro, de Ferreira et al. (1994) sobre as barras 
submarinas como elementos dissipadores da energia da onda, na zona de Palheiros de Tocha. 

2.3.1. Plataforma Interna entre Espinho e Nazaré 

A plataforma interna entre Espinho e Nazaré é caracterizada pela existência de 
depósitos do tipo relíquia (constituídos provavelmente há 10000-11000 anos), que não se 
encontram em equilíbrio com as actuais condições ambientais, sobre os quais, na parte 
oriental, se depositaram sedimentos recentes designados por depósitos litorais. Os depósitos 
relíquia localizam-se, geralmente, a profundidades superiores a 25m-30m, prolongando-se até 
à plataforma média, sendo constituídos, essencialmente, por quartzo (apresentando 
frequentemente pátina ferruginosa) e bioclastos. As areias são grosseiras e cascalhentas, 
geralmente bimodais, mal a moderadamente calibradas. 
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Os depósitos litorais, geralmente constituídos por areia fina a muito fina, bem 
calibrada, unimodal, constituem o chamado "prisma litoral", que certamente se desenvolveu 
ao longo do último milhar de anos. Com efeito, o litoral de Espinho ao Cabo Mondego, um 
milénio atrás, correspondia, na generalidade, a um grande golfo que foi sendo 
progressivamente isolado do mar pelo crescimento, para sul, de uma restinga arenosa 
enraizada na região de Espinho(*). Foi a progradação desta restinga que constituiu os 
depósitos litorais aludidos que se dispõem sobre os depósitos relíquia antes referidos. 

Sobre o litoral do sector Cabo Mondego - Nazaré as indicações sobre a evolução 
verificada após o nível do mar atingir aproximadamente a cota actual, são menos precisas. 
Sabe-se, no entanto, que o rio Mondego desaguava num golfo profundo(**) e que a linha de 
costa era mais recortada e mais recuada que a actual. Existem indicações fiáveis de uma fase 
recente (último milénio) de intensa acreção. A plataforma continental desta zona, 
nomeadamente a plataforma interna e as características do prisma litoral são, ainda, quase 
completamente desconhecidas. 

O volume de areias existente nos depósitos que constituem o prisma litoral (pelo 
menos no sector Espinho - Aveiro, o único em que existem dados pormenorizados) é, 
realmente, impressionante, o que atesta bem o intenso fornecimento fluvial que ocorreu até ao 
século passado. Como se referiu, estes depósitos são modernos, continuando nos dias de hoje, 
a evoluir. Evoluem, nomeadamente, de três formas distintas: a) aumentando lateralmente a 
área que ocupam, devido à acção dos processos de distribuição (principalmente dos grandes 
temporais); b) modificando as características granulométricas, devido a ocorrência de 
transporte selectivo (sendo depauperados em partículas mais finas, designadamente silte e 
areia muito fina, que vão, pelo menos a título transitório, integrar-se na parte superficial dos 
depósitos relíquia); e c) modificando, na parte menos profunda, os pendores médios (como 
resposta a flutuações no abastecimento sedimentar e à actuação dos processos oceanográficos 
costeiros). 

Estes depósitos reagem muito rapidamente a modificações dos mecanismos 
forçadores. Com efeito, a delimitação dos depósitos apresenta uma protuberância frente a 
Aveiro (delta de Aveiro) e outra frente à foz do Mondego, certamente devidas às 
modificações locais dos processos costeiros induzidas pelas barras artificiais que apenas 
foram abertas no início do século passado. Uma outra protuberância existente na zona de 
Espinho pode ser  interpretada, pelo menos em parte, como o reflexo da deflexão das 
correntes litorais nas obras de Espinho e aumento da reflectividade das ondas. Embora existe 
grande carência de dados sobre a plataforma entre o cabo Mondego e a Nazaré, as 
informações existentes indicam que os depósitos litorais possuem menor expressão nas zonas 
do cabo Mondego e nas áreas adjacentes às arribas localizadas entre S. Pedro de Muel e 
Nazaré. 
2.3.2. A Praia Submersa 

Na parte menos profunda, estes depósitos litorais integram uma zona particularmente 
dinâmica, geralmente designada por "praia submersa". É principalmente aqui que se faz 
sentir, de forma mais directa, a deriva litoral. A praia submersa é uma zona muito complexa e 
ainda mal conhecida, onde se verificam intensas movimentações de areias, quer 
longilitoralmente, quer transversalmente à linha de costa. 
                                     
(*) Este assunto é abordado de forma mais pormenorizada no capítulo 7. 
(**) Este assunto é abordado de forma mais pormenorizada no capítulo 10. 
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As principais correntes indutoras de movimentação de areias são: as correntes 
longilitorais ou corredouras (longshore currents), originadas pela rebentação oblíqua das 
ondas, e que se manifestam, essencialmente, entre a zona de rebentação e a praia emersa; as 
correntes de fuga ou agueiros (rip-currents) correspondentes ao retorno, concentrado em 
certos locais, do excesso de água transportada para a praia através da rebentação; as 
correntes de difracção, provocadas pelo transporte diferencial de massa em zonas vizinhas e 
dirigidas no sentido de onde esse transporte é maior para as zonas onde é menor; as correntes 
de transporte de massa da onda, antes de rebentar, as quais induzem intenso transporte de 
materiais junto ao fundo, normalmente de forma diferencial (partículas grosseiras 
transportadas para terra e finas para o lado do mar). 

O resultado da actuação destas (e de outras correntes) é um transporte complexo, 
mais ou menos ziguezagueante (com frequentes avanços e recuos no sentido geral do 
transporte), das partículas sedimentares. No entanto, esse transporte é geralmente efectuado 
ao longo de um estreito "corredor" limitado, do lado de terra, pela praia emersa, e do lado do 
mar pelo que se pode considerar uma "barreira energética litoral", como foi designado por 
Allen (1970), induzida essencialmente pela actuação da onda. Assim, as areias envolvidas na 
deriva litoral encontram-se num sistema que se pode considerar fechado, ao qual dificilmente 
se conseguem subtrair. 

Em períodos de mau tempo no mar, o sistema litoral transforma-se de sistema 
fechado em sistema de perda de areia (Swift, 1976), devido à elevada energia associada às 
ondas de temporal e às intensas correntes de retorno então geradas. A maior parte da areia 
assim removida do "corredor litoral" a ele voltará, mais tarde ou mais cedo, na sequência dos 
períodos de bom tempo subsequentes. Se o temporal é muito grande, e se não existem barras 
arenosas submersas bem desenvolvidas, parte das areias são transportadas para profundidades 
tais que dificilmente serão remobilizadas de novo para o "corredor litoral”. 

Quanto maior for a reflectividade do litoral, para maiores profundidades serão 
transportadas as partículas e mais difícil será a sua remobilização para a praia activa. Quanto 
maior for o pendor da face dos depósitos litorais, mais difícil será essa remobilização, pois 
mais difícil será vencer a componente gravítica. 

Compreende-se, assim, a importância dos elementos dissipativos da praia submersa 
(especialmente das barras arenosas submersas). Compreende-se, também, o efeito de 
depauperação da deriva litoral induzido pelos esporões longos, os quais nomeadamente 
provocam deflecção e aceleração das correntes litorais, promovendo o transporte de areias 
para maiores profundidades. Compreende-se, ainda, o efeito induzido pelas estruturas 
longilitorais aderentes, as quais aumentam muito a reflectividade da praia. De igual modo, é 
possível entender porque é que as fortes correntes de vazante das barras de Aveiro e da 
Figueira da Foz promovem intensa deflecção das correntes litorais e induzem transporte de 
areias até profundidades tais que, na globalidade, se traduzem por depauperação da deriva 
litoral. 
2.3.3. As Barras Arenosas Submersas 

Na região considerada, este importante assunto é bastante mal conhecido. Na 
realidade, o único trabalho existente em que é efectuada uma caracterização inicial é o de 
Ferreira (1993), que incide no sector Aveiro - Cabo Mondego. Sobre os outros sectores, o 
conhecimento deste assunto é completamente inexistente. Trabalhos recentes (Ferreira et al, 
1994), no entanto, permitem já ter uma noção da eficácia destes elementos morfológicos na 
dissipação da energia associada à onda e na protecção do litoral. 
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2.3.3.1. Caracterização Morfológica 
Ao longo de um perfil perpendicular à linha de costa ocorrem, na zona de estudo, 

vários acidentes morfológicos de relevo (Fig. 2.4). O mais próximo da praia emersa é uma 
barra arenosa longilitoral submersa, de reduzidas dimensões (cerca de 0,5m a 1m de altura 
por 80m a 120m de largura), a qual é denominada de barra interna. Esta barra é formada por 
erosão da praia emersa e transporte da areia retirada para o mar, deslocando-se para terra em 
períodos de agitação marítima pouco energética, dando origem a uma berma ou robustecendo 
a que já existe. A sua presença não é permanente ao longo de toda a zona de estudo, nem ao 
longo de todo o ano. 

A ocidente desta primeira forma aparece o acidente morfológico mais importante, 
denominado de barra submarina externa, correspondente a uma acumulação longilitoral de 
sedimentos, com dimensões variáveis ao longo da zona de estudo. Esta barra está separada da 
barra interna por uma depressão com 4m a 8m de profundidade relativamente ao Z.H., 
denominada cava. A crista da barra (linha formada pelas menores profundidades da barra) 
encontra-se, geralmente, entre os -2m (Z.H.) e os -4m (Z.H.). A vertente ocidental da barra 
externa prolonga-se geralmente até aos -8m/-11m (Z.H.). A altura máxima (máxima diferença 
de cotas entre a cava e a crista) e a largura máxima (distância horizontal máxima entre a cava 
e o final ocidental da barra) da barra externa, para o troço Aveiro - Cabo Mondego, de acordo 
com o levantamento de 1987 do Instituto Hidrográfico, foram respectivamente 5,2m e 650m. 

Por vezes, os perfis de barra são substituídos por perfis de "corredor", que 
correspondem, em traços gerais, a um perfil de barra sem cava, ocorrendo de forma mais ou 
menos cíclica ao longo da zona estudada. Correspondem, assim, a acumulações sedimentares 
importantes. 

Ao longo do sector Aveiro - Cabo Mondego, a barra externa possui variações, sendo 
melhor desenvolvida em alguns locais do que noutros. Por exemplo, na zona entre Praia de 
Mira e Praia de Quiaios a barra encontra-se muito bem desenvolvida, registando grande 
continuidade longilitoral. A interrupção por perfis de corredor processa-se de forma regular, 
com espaçamentos que variam de 1,5 Km a 3 Km. A altura da barra atinge valores da ordem 
dos 3m/4m, com máximos superiores a 5m. A largura chega a atingir mais do que 600m. 

Para norte da Praia de Mira e até Aveiro, verifica-se diminuição das dimensões da 
barra externa e a existência de locais onde esta é incipiente. Aí, a amplitude da barra não 
ultrapassa, geralmente, os 3m e a sua largura raramente excede os 400m (Fig. 2.5). 

As características morfológicas da barra externa no sector Aveiro-Cabo Mondego 
sugerem enfraquecimento das barras no troço norte, sugerindo que estão em fase de 
degradação, com possível transferência dos seus sedimentos para sul por deriva litoral. Por 
seu lado, no sector meridional, a boa preservação das barras deverá estar associada à retenção 
dos sedimentos provenientes das barras localizadas mais a norte. 

Na restante área de estudo identificaram-se comportamentos semelhantes, com 
destruição das estruturas das barras adjacentes aos sectores Espinho-Cortegaça e a sul da 
Figueira da Foz, enquanto que no restante litoral se encontra uma barra submersa externa, 
geralmente bem preservada. É de referir, ainda, que entre S. Pedro de Muel e Nazaré, apesar 
do litoral arenoso não ser predominante, se verifica a existência da barra externa submersa, 
ainda que por vezes seja interrompida ou não esteja tão bem definida como nos troços de 
costa arenosa bem preservada. 
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2.3.3.2. Importância das Barras 
 a) Barra Externa 

A presença e a robustez da barra externa são fundamentais na protecção das praias 
adjacentes, visto que as ondas têm, nestas barras, o seu primeiro grande obstáculo. Carter & 
Balsillie (1983) referem que as ondas incidentes podem perder 78% a 99% da sua energia nas 
barras da pré-praia. Ferreira et al (1994) constatam que, para a área de estudo, a dissipação da 
energia das ondas através da rebentação sobre as barras pode variar entre 83,7% e 99,7%, 
sendo tanto maior a dissipação relativa, quanto maior a altura das ondas incidentais. 

Nos locais onde a barra externa se encontra debilitada, a quantidade relativa de 
energia dissipada pelas ondas incidentes durante o seu percurso, antes de atingirem a face da 
praia, deverá ser significativamente menor. Consequentemente, a energia dissipada de 
encontro à praia emersa será bastante superior do que nos locais que possuem perfil de barra 
externa bem desenvolvida. 
 b) Barra Interna 

A barra interna funciona como reservatório de sedimentos para pequenas variações 
da praia emersa. Isto é, em caso de temporal com erosão da praia emersa os sedimentos ir-se-
ão acumular na barra interna que, posteriormente, os cederá de novo à praia emersa, em 
condições de agitação favoráveis. Assim, esta barra é uma morfologia não permanente e 
possui papel importante no equilíbrio dinâmico da praia, para variações de curto/prazo (dias, 
semanas). Esta barra, quando existente, funciona igualmente como dissipadora de energia das 
ondas incidentes, segundo um efeito de amortecimento semelhante ao das barras externas, 
mas menor, contribuindo para a inibição da erosão da praia emersa. 

 
2.4. CONCLUSÃO 

O litoral constitui zona extraordinariamente dinâmica ainda bastante mal conhecida. 
Está profundamente dependente quer da área emersa, quer da submersa. Os estudos 
efectuados até ao momento efectuam a abordagem dinâmica do litoral principalmente "do 
lado de terra", por ser este o tipo logisticamente mais fácil de aproximação. Todavia, para 
compreender a fenomenologia envolvida, é forçoso efectuar uma abordagem integrada, 
tendo principalmente em atenção a zona submersa. Pode afirmar-se que, na região 
considerada, apenas se deram os primeiros passos nessa direcção. 

Como o litoral constitui zona que, constantemente, tende para um equilíbrio 
dinâmico, mas que se encontra em permanente desequilíbrio, apresenta grande 
variabilidade (na forma, no perfil, na proporção área emersa/área submersa, etc.). 
Consequentemente, não deve ser ocupada a título permanente com edificações fixas, pois 
que, neste caso, constitui zona de risco extremamente elevado. Quando se efectiva tal 
procedimento, existe a tendência, para preservar as construções, de intervir por forma a tornar 
estático o litoral (que, naturalmente, é profundamente dinâmico). A história e a experiência 
demonstram que tais intervenções acabam, mais tarde ou mais cedo, por induzir a progressiva 
degradação de todo o troço litoral intervencionado. 

Para gerir e viabilizar o desenvolvimento sustentável da zona costeira torna-se 
imprescindível conhecer o melhor possível o conjunto complexo de fenómenos que aí 
ocorrem, intervindo por forma a não provocar a ruptura dos sistemas. 
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Fig. 2.1 - Geomorfologia da região entre Espinho e Figueira da Foz. Vêr legenda na 
figura seguinte. 

(extraído de Vanney & Mougenot, 1981) 
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Fig. 2.2 - Geomorfologia da região entre Figueira da Foz e Nazaré.  

(extraído de Vanney & Mougenot, 1981) 
 



Estudo Sintético de Diagnóstico da Geomorfologia e da Dinâmica Sedimentar  
dos Troços Costeiros entre Espinho e Nazaré        

 
 
 

 
(Dias, Ferreira & Pereira, 1994)   Edição electrónica (2005): w3.ualg.pt/~jdias/JAD/ebooks 

14 
 

 
Fig. 2.3 - A praia é extremamente dinâmica, respondendo de imediato a variações da 
agitação marítima. Tal está bem expresso nesta comparação de perfis de praia obtidos 
antes de um temporal, imediatamente após o temporal e após a recuperação da praia. 
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Fig. 2.4 - No litoral entre Aveiro e as proximidades do Cabo Mondego ocorrem vulgarmente 
duas barras arenosas submersas, uma interna, mais pequena, e outra externa, de maior 
envergadura. Estas barras submarinas constituem importantes elementos dissipativos da 
energia da onda, funcionando, consequentemente, como protecções bastantes eficazes do 
litoral contra os temporais. 

(Extraído de Ferreira, 1993) 
 
 

 
Fig. 2.5 - As barras arenosas submersas possuiem variações, sendo notoriamente mais 
importantes e mais bem desenvolvidas na zona sul, onde regista maior continuidade. À 
medida que se caminha para norte e, particularmente, a norte da Praia de Mira, verifica-se 
diminuição das dimensões da barra e a existência de zonas onde esta é incipiente. É possível 
que esta variação esteja relacionada com as estruturas pesadas de protecção costeira. Nesta 
figura representam-se 2 perfis, um a norte (Vagueira) e outro a sul (Costinha).                                                                                                                       
(Extraído de Ferreira, 1993) 
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Fig. 2.6- A linha de costa a sul da barra de Aveiro tem vindo a recuar de forma persistente. 
Tal é nítido nesta sobreposição de perfis esquemáticos de 1973, 1980 e 1990. NMM - Nível 
médio do mar. 

(Extraído de Ferreira, 1993) 
 


