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AS VARIAÇÕES DA LINHA DE COSTA  
E OS PROBLEMAS DE EROSÃO COSTEIRA 

 
No litoral entre Espinho e Nazaré existem problemas extremamente graves de erosão 

costeira. Embora esses problemas afectem grande parte da zona considerada, têm principal 
acuidade em três zonas específicas: Espinho - Cortegaça, Barra de Aveiro - Vagueira e 
Figueira da Foz - Costa de Lavos. Outras zonas, porém, como as de Torreira - S. Jacinto, 
Mira - Cabo Mondego e S. Pedro de Muel - Nazaré não apresentam grandes problemas de 
erosão costeira. 

4.1. OS PROBLEMAS DE EROSÃO COSTEIRA E A OCUPAÇÃO HUMANA 
Na análise desta problemática deve-se ter sempre presente que "só há graves 

problemas de erosão costeira quando existe intensa ocupação humana". Efectivamente, 
quando um troço costeiro não está ocupado intensamente, o recuo da linha de costa induzido 
pela erosão costeira não afecta significativamente núcleos urbanos que eventualmente 
existam na região (desde que não estejam implantados excessivamente próximo do litoral), 
nem provoca destruições importantes no património construído (por este ser inexistente ou 
raro). Mesmo que, num caso destes, algum monumento ou algumas casas sejam ameaçadas, é 
sempre possível considerar a sua transferência para sítio seguro, o que, na prática, não é 
exequível quando se trata da transferência de cidades. 

Assim, os problemas de erosão costeira num determinado troço costeiro devem ser 
analisados em função das taxas de recuo da linha de costa que aí se fazem sentir, do tipo e 
intensidade de ocupação do litoral, e das causas próximas e remotas da erosão. 
4.2. SIGNIFICADO DAS TAXAS DE VARIAÇÃO DA LINHA DE COSTA 

As taxas de recuo da linha de costa constituem um dos melhores índices de erosão 
costeira quando esta atinge estádios avançados. Na maior parte dos casos, este índice é mais 
explícito e, frequentemente, mais fiável do que a avaliação da área perdida ou do volume 
erodido. 

Todavia, os valores determinados para as taxas médias de variação da linha de costa 
têm de ser analisados com preocupação pois que correspondem à comparação de duas 
situações diferenciadas no tempo, não reflectindo o que se verificou entre essas duas 
situações nem a eventual excepcionalidade de uma dessas situações. Assim, na análise desses 
valores tem de se ter em atenção que: 
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a) Dependem do período analisado. A erosão costeira não é um fenómeno que se 
processa de forma absolutamente continuada, nem a ritmo constante. 
Efectivamente, há anos em que a erosão é maior e outros em que quase não há 
erosão ou se verifica mesmo acreção. Por exemplo, se a situação inicial reflecte 
um período imediatamente posterior à ocorrência de grandes temporais em que se 
processou erosão costeira anormal, as taxas médias estimadas para o período 
analisado estão provavelmente subvalorizadas em relação às taxas médias reais de 
recuo anual. Pelo contrário, se essa situação inicial reflecte grandes calmarias ou 
anos sucessivos sem temporais significativos (tendo-se verificado acreção 
excepcional), as taxas médias de recuo estimadas estão, provavelmente, 
sobrevalorizadas. 

b) Dependem da época do ano. Existe, normalmente, uma ciclicidade anual, com 
erosão na época invernal e acumulação na época estival. Se das situações 
comparadas, uma corresponde ao Inverno e outra ao Verão, as taxas médias 
estimadas podem estar ligeiramente sobre ou subvalorizadas. Por essa razão, 
quando existe arriba cuja base é frequentemente (anualmente) erodida pelo mar, 
parece ser preferível utilizá-la como indicador da linha de costa. 

c) Dependem do método. Existem métodos diversificados para determinar as taxas 
médias de variação da linha de costa que utilizam referências diferentes (base da 
arriba, crista da arriba, praia seca/praia molhada, linha da maré-cheia, linha do 
zero hidrográfico, linha ao nível médio do mar, etc.) bem como bases diferentes 
(fotografias aéreas verticais, mapas, marcas no terreno, etc.). As taxas médias 
determinadas para o mesmo período utilizando métodos diferentes geralmente 
fornecem valores ligeiramente diferentes. 

d) Dependem da extensão do período analisado. A análise de períodos longos fornece 
resultados em que a dispersão de valores é menor. São, no entanto, menos 
significativos e de interpretação mais difícil. Os valores não exprimem a 
existência de períodos mais curtos com comportamentos eventualmente opostos, 
nem a aceleração ou desaceleração da erosão ou da acreção. 

e) Dependem da escala. Como é evidente, a análise de fotografias ou de mapas de 
pormenor fornece resultados mais fiáveis do que quando essa documentação tem 
escalas de menor pormenor. 

f) Dependem do pormenor da análise. Normalmente, para quantificar a variação 
média do litoral, não se efectua uma análise contínua mas sim discreta. Os valores 
médios obtidos são tanto mais fiáveis quanto maior é a densidade dos pontos ou 
perfis considerados. 

g) Dependem da extensão e variabilidade do troço costeiro analisado. A análise de 
troços costeiros muito extensos, e/ou em que a variabilidade das características é 
grande, fornece taxas médias de variação com menor fiabilidade do que quando 
esses troços são de menor extensão e/ou a variabilidade é pequena. 
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Apesar de todas as condicionantes aludidas, as taxas médias de variação da linha de 
costa constituem um índice insubstituível e de valor excepcional quer para a determinação 
das tendências evolutivas do litoral, quer para avaliar os impactes reais de factores 
perturbadores da dinâmica sedimentar costeira, quer para efectuar o diagnóstico de qualquer 
troço do litoral. 

4.3. TAXAS MÉDIAS DE VARIAÇÃO DA LINHA DE COSTA ENTRE ESPINHO E 
NAZARÉ 

Existe já número considerável de trabalhos em que são divulgadas taxas de variação 
da linha de costa em diferentes troços do litoral entre Espinho e Nazaré, a grande maioria dos 
quais foi publicada já na década de 90. Muito provavelmente, é o sector do litoral português 
mais bem conhecido sob este ponto de vista. Todavia, o conhecimento existente está, ainda, 
longe de ser o desejável. 

Tabela 4.1 

 1870/1954 1954/1990 1984/1990 
Frente a Espinho -3,8 -0,7 0 
Praia de Paramos -3,3 -6,0 0 
Praia de Esmoriz -1,6 -3,7 -8 

Praia de Cortegaça -0,9 -3,6 +2 
Praia de Maceda   -3 

Furadouro N -3,6 (1947/54) -2,6  
Praia de Furadouro  -2,8 -8 

Praia de Furadouro S   -4 
Praia de Torreira  +0,7 -4 
Praia de S. Jacinto  +4,8 0 

Praia da Barra -16,0 (1947/54) +0,7  
Praia de Costa Nova -15 (1947/54) -5,2 -8 

Praia de Vagueira   +12 
Praia de Vagueira S  -3,0 -16 

Praia de Mira N   0 
Praia de Mira  +0,7 0 

Praia de Mira S  -1,5  
Praia de Tocha N  -1,0 0 
Praia de Tocha S  -1,0 -2 

Praia de Quiaios N  -1,0  
Praia de Quiaios  -1,5 -2 

Tabela 4.1 - Taxas de variação da linha de costa em vários locais entre Espinho e o Cabo Mondego 
em m/ano. Recuo assinalado com sinal negativo e acreção representada pelo sinal positivo. 
Segundo Ângelo (1991). 
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Os principais trabalhos que abordam o assunto são os de Castanho & Simões (1978), 
Castanho et al. (1981), Oliveira et al. (1982), Ferreira & Dias (1990, 1991), Ângelo (1991), 
Ferreira & Dias (1992), Bettencourt & Ângelo (1992) Duarte & Reis (1992) e Ferreira 
(1993).(*)  

Os únicos trabalhos que incidem sobre a quase totalidade do litoral entre Espinho e 
Nazaré são os de Ângelo (1991) e de Bettencourt & Ângelo (1992), cujos resultados estão 
expressos nas tabelas 4.1 e 4.2. 

Tabela 4.2 

 1880 - 1900 1900 - 1958 1958 -1984 
Espinho - Cortegaça 

(10 km) 
-4,3 

(+1,0   -8.8) 
-2,7 

(-1,2   -3,5) 
-3,2 

(-1,4   -5,8) 
S. Jacinto - Vagueira 

(10 km) 
-0,45 

(+0,8   -2,0) 
-1,65 

(+2,2   -3,9) 
-2,15 

(+5,3   -6,7) 
Quiaios 

(10,5 km) 
+3,3 (1866/1900) 

(+2,6   +4,7) 
-3,2 

(-0,7   -5,2) 
-0,93 (1958/85) 

(0   -1,4) 
Figueira da Foz 

(11,5 km) 
-0,7 (1871/1947) 

(0   -2,3) 
+0,73 (1947/58) 

(-3,4   +6,3) 
+1,8 (1958/85) 

(-1,9   +5,6) 
Lavos - Leirosa 

(10,5 km) 
0 (1900/58) 
(-0,8   +1,0) 

 -0,7 (1958/85) 
(0   -1,4) 

S. Pedro de Muel 
(11 km) 

0 (1871/1900) 
(0   0) 

-0,6 
(0   -1,2) 

-1,0 (1958/85) 
(0   -1,9) 

Tabela 4.2 - Taxas médias de variação da linha de costa em vários locais entre Espinho e o Cabo 
Mondego, em m/ano. Recuo assinalado com sinal negativo e acreção representada pelo sinal 
positivo.  Os domínios de variação local encontram-se expressos entre parênteses. Segundo 
Bettencourt & Ângelo (1992). 

A análise do conjunto de dados divulgados pelos diferentes autores permite concluir 
à evidência que a erosão costeira se tem vindo a agravar ao longo deste século, que essa 
erosão (e esse agravamento) se tem vindo a propagar de Norte para Sul a partir de 
Espinho, da barra de Aveiro e da barra da Figueira da Foz, e que as obras de protecção 
costeira se têm revelado ineficazes (antes pelo contrário) no que se refere à erosão costeira. 

                                     
(*) Existem, entre estes trabalhos, algumas diferenças nas taxas apontadas para os mesmos locais, devendo-se 

tal facto às variações apontadas no ponto anterior (5.2.). No entanto, de uma forma geral, as tendências 
evidenciadas são similares. 
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4.4. PROBLEMAS DE EROSÃO COSTEIRA ENTRE ESPINHO E NAZARÉ 
4.4.1. Litoral entre Espinho e Cortegaça(**) 

Os problemas graves de erosão costeira nesta zona reportam-se ao século passado. 
Com efeito, em Espinho, há notícias de "avanços" do mar provocando destruições, 
nomeadamente em 1869, 1871, 1874, 1885 e 1889, com um recuo médio de cerca de 8m/ano 
(Lima, 1931; Perdigão, 1931; Hidrotécnica Portuguesa, 1980; Teixeira, 1980; Oliveira et al., 
1982). A intensa erosão costeira que então se verificava esteve na base da construção das 
primeiras obras de protecção costeira em Portugal, tendo sido edificadas, frente a Espinho, 
estruturas de defesa frontal, em 1908 (que foram destruídas pelo mar em 1911), e 3 esporões 
entre 1911 e 1918. Desde esta altura até ao presente, a história da protecção de Espinho é 
complexa, tendo sido construídas várias gerações de obras de protecção. (*)  

A linha de costa actual, frente à cidade de Espinho, é completamente artificial 
(Figura 4.1 a 4.4), sendo constituída por defesas frontais contínuas e por esporões, 
localizando-se a várias centenas de metros a oriente da linha de costa de 1850. Grande parte 
da antiga povoação de Espinho foi entretanto destruída, estando as ruínas, actualmente, 
submersas. 

As causas da erosão costeira em Espinho são controversas. Vários autores tentam 
estabelecer uma relação de causa - efeito com o início das obras do porto de Leixões em 
meados do século passado, enquanto outros negam que tal relação exista. 

Actualmente, a situação frente a Espinho encontra-se, aparentemente, controlada 
através da completa artificialização do litoral. É de prever, no futuro, a necessidade, mais ou 
menos periódica, de obras de manutenção e melhoramento das estruturas de protecção. 

A Sul de Espinho, no troço de nove quilómetros que se prolonga até Cortegaça, 
verifica-se que a erosão se foi amplificando e propagando para Sul à medida que o tempo foi 
decorrendo, o que, parcialmente, parece dever-se à acção das obras de protecção de Espinho e 
das que foram sendo construídas a sotamar daquela localidade (Figura 4.4 a 4.18). 

Segundo a análise efectuada por Ferreira & Dias (1991), neste troço Espinho - 
Cortegaça (tabela 4.3, Figura 4.19) o recuo médio foi, entre 1947 e 1958, de 0,8 m/ano. 
Todavia, verifica-se ter havido forte assimetria nas taxas médias de recuo ao longo deste 
sector, porquanto entre as estruturas de Espinho e Paramos se registaram recuos médios de 2 
a 2,5 m/ano, e na zona Sul, entre Esmoriz e Cortegaça, as taxas oscilaram entre 0 e 1m/ano. 

No período de 1958/1980 verificou-se aumento das taxas de recuo, cujo valor médio 
passou a ser de 1,8m/ano, com valores máximos que atingem os 5,7m/ano (junto ao Bairro 
dos Pescadores, imediatamente a Sul do campo de esporões). Na última década (1980/89), o 

                                     
(**) Os problemas de erosão costeira na zona de Espinho e no litoral imediatamente a sul, e as causas dessa 

erosão, são abordados com maior profundidade no capítulo 8. 
(*) O historial da erosão e das obras de protecção de Espinho é pormenorizadamente referido no capítulo 8. 
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recuo médio nesta zona foi de 4,5m/ano (isto é 2,5 vezes maior que o do período 1958/80), 
com recuos máximos que atingiram os 12,5m/ano. 

Tabela 4.3 

 1947/1958 1958/80 1980/89 
recuo médio -0.8  -1.8  -4.5  

recuo máximo -3.0  -5.7  -12.5  
acreção máxima 0 a +1  +1.8 +7.2  

Tabela 4.3 - Recuos médios e máximos e acreções máximas verificados desde 1947 no troço Espinho 
- Cortegaça, em m/ano (segundo Ferreira & Dias, 1991). Recuo assinalado com sinal negativo e 
acreção representada pelo sinal positivo. 

A fortíssima erosão costeira que se tem feito sentir neste litoral está, também, bem 
expressa pelos dados de Bettencourt & Ângelo (1992) assim como pelos de Oliveira (1990) e 
Oliveira & Martins (1991). Segundo estes últimos autores, no trecho a Sul de Espinho, as 
praias perderam, entre 1948 e 1965, cerca de 19.500m3/km e, entre 1965 e 1977, a erosão foi 
de 70.000m3/km. 

No início da década de 80, face aos problemas existentes, as defesas da cidade de 
Espinho foram reformuladas, tendo aí sido construídos dois grandes esporões encurvados 
(Figura 4.1), substituídas e ampliadas estruturas aderentes (Figura 4.2)e implantados novos 
esporões (Figura 4.4). Estas novas obras, eficazes na estabilização local do litoral e na 
protecção do património edificado (embora à custa da degradação e frequente 
desaparecimento da praia), induziram forte agravamento da erosão costeira nas zonas a 
sotamar Figura 4.4 a 4.7). 

Simultaneamente, em áreas restritas, verificou-se acreção em locais situados 
imediatamente a barlamar de esporões, existindo estabilidade (isto é, nem recuo, nem avanço 
da linha de costa), principalmente nas zonas afectadas por estruturas longilitorais aderentes 
(Figura 4.6 e 4.11). 

Na generalidade, e em termos globais, as múltiplas estruturas de protecção costeira 
implantadas neste troço litoral, apesar de se terem revelado eficazes na protecção efectiva 
da frente oceânica dos núcleos urbanos, foram completamente ineficazes na atenuação 
da erosão costeira que se faz sentir na região, como se depreende da análise da tabela 4.4. 
Aliás, se se tiver em atenção que na década de 80 grande parte deste troço ficou 
artificialmente estabilizado com enrocamentos e esporões, e que a erosão no troço mais a Sul 
se acentuou significativamente, pode concluir-se que as estruturas aludidas devem ter 
induzido acréscimo de erosão costeira. 



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 

   
 

61 

 
Tabela 4.4 

 1947/1958 1958/80 1980/89 
recuo 82 % 84 % 77 % 

estabilidade 10 % 7 % 10 % 
acreção 8 % 9 % 13 % 

Tabela 4.4 - Percentagem de litoral afectado por recuo, estabilidade ou avanço da linha de costa no 
troço Espinho - Cortegaça (Segundo Ferreira & Dias, 1991). 

Como já se mencionou, os valores referidos devem ser analisados com precaução. 
Na realidade, são determinados por comparação de duas situações (expressas, neste caso, por 
fotografias aéreas) distanciadas temporalmente por vários anos. Exprimem, assim, o resultado 
de uma evolução que pode ter progredido, no tempo, a ritmo constante, que se pode ter 
revestido de ritmos diferenciados ou, mesmo, que pode ter apresentado sinais opostos no 
período que medeia entre as duas situações. 

Assim, principalmente no que se refere ao período 1980/89, os valores reais de recuo 
ou de avanço da linha de costa foram, provavelmente, bastante menores no primeiro lustre 
desta década e significativamente maiores no segundo lustre. Efectivamente, a aceleração 
local das taxas de recuo, bem como as acreções, verificaram-se essencialmente após a 
construção dos esporões, os quais, na maior parte, foram implantados após 1985. 

Aponta-se, a título exemplificativo, a zona na dependência do esporão Sul de 
Esmoriz, construído em 1985/87. Considerando o período 1980/89 e segundo os dados 
divulgados por Ferreira & Dias (1991), o recuo médio, a sotamar, foi da ordem de mais de 
5m/ano (com recuo máximo de quase 11m/ano), e a acreção média a barlamar foi da ordem 
de 2 m/ano. Na realidade, entre 1980 e 1985 estes valores devem ter sido significativamente 
menores que os apontados e após 1987 foram, seguramente, bastante maiores. 

No futuro próximo é de prever graves problemas principalmente nas zonas que não 
estão a barlamar de esporões ou que não estão protegidas por estruturas longilitorais. É de 
prever, também, se a estratégia adoptada nos anos 80 se mantiver, a necessidade de efectuar 
obras, mais ou menos periódicas, de manutenção, reparação e fortalecimento das estruturas 
de protecção, sem as quais se verificará degradação das mesmas e eventual cedência. Tal 
poderá conduzir a gravíssimos problemas, com prováveis destruições (que podem ser de 
grande escala) nos núcleos urbanos, grandes prejuízos financeiros e eventual perda de vidas 
humanas. É de prever, também, continuação da degradação das apetências turístico-balneares 
da região, com graves impactes negativos na indústria turística. 
4.4.2. Litoral do Furadouro 

Como se referiu, os problemas graves de erosão costeira são uma constante entre 
Espinho e Cortegaça. Para Sul, até ao Furadouro, exceptuando a zona na dependência deste 
núcleo urbano, não há problemas graves, ainda que exista erosão costeira. Tal mostra à 
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evidência que "só existem problemas graves de erosão costeira quando o litoral está 
ocupado". 

Na zona do Furadouro há notícias da destruição de dezenas de "palheiros" em 1863 
(Oliveira, 1990). As causas destes acontecimentos continuam por averiguar. São da mesma 
época as primeiras destruições de que há notícia em Espinho. Não se sabe, no entanto, se os 
dois acontecimentos (destruições em Espinho e no Furadouro) estão ou não relacionados, isto 
é, se ambas se devem a período de forte erosão costeira, generalizada a toda a região, que se 
teria verificado nesta época. 

Segundo Ângelo (1991), na zona Norte do Furadouro, a taxa média de recuo foi de 
3,6m/ano entre 1947 e 1954, tendo-se reduzido para 2,6m/ano entre 1954 e 1990. Esta 
redução está, certamente, relacionada com as obras de protecção costeira entretanto 
construídas no Furadouro. O mesmo autor refere, para a Praia do Furadouro, uma taxa de 
2,8m/ano entre 1954 e 1990, mas de 8m/ano entre 1984 e 1990, pelo que se pode concluir que 
a taxa média entre 1954 e 1984 terá sido apenas da ordem de 1,8m/ano. 

Face aos problemas de erosão costeira construiu-se, em 1959, uma estrutura aderente 
de defesa frontal (Figura 4.20), actualmente com 700m de comprimento, e em 1972/73 foram 
implantados 3 esporões (Figura 4.21). 

Ferreira & Dias (1991) analisaram uma extensão maior (11 km) do litoral envolvente 
do Furadouro (Figura 4.22), tendo determinado um recuo médio de 0,6m/ano entre 1947 e 
1958 (isto é, antes da construção das protecções do Furadouro), com recuos máximos 
superiores a 2m/ano frente ao núcleo urbano e imediatamente a Sul, e pequenos recuos, 
estabilidade ou, mesmo, ligeira acreção no resto da zona. No período seguinte (1958/80) 
constata-se forte agravamento (apesar das estruturas de protecção), com taxa média de recuo 
de 2,1m/ano e valores máximos de 4,8m/ano, apenas com acumulação imediatamente a 
barlamar dos esporões. Os dados de Ângelo (1991) apontam para agravamento ainda maior 
na década de 80. 

A região do Furadouro tem graves problemas, agravados ainda mais pela expansão 
do núcleo urbano, designadamente na frente oceânica, e pelo ritmo de construção em zonas 
de risco muito elevado. 

A manter-se o modo de actuação prevalecente na década de 80, é de prever, no 
futuro próximo, a necessidade de obras frequentes de manutenção, reparação e fortalecimento 
das estruturas de protecção. Prevê-se, ainda, forte agravamento dos problemas existentes. 
4.4.3. Litoral entre Torreira e Barra de Aveiro 

Para Sul do Furadouro a ocupação da faixa costeira é muito reduzida. 
Consequentemente, apesar de haver erosão costeira, não existem problemas graves. 

O único núcleo urbano com importância é o da Torreira (Figura 4.22). A 
comparação das situações de 1954 e 1990 revela, nesta localidade, avanço da linha de costa a 
um ritmo médio de 0,7m/ano e, na praia de S. Jacinto, de 4,8m/ano (Ângelo, 1991). Esta 
acreção deve-se, seguramente, à influência da construção, nos anos 50, do molhe Norte da 
barra de Aveiro, e seu posterior prolongamento nos anos 80. 
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A Sul da Torreira foi construído, em 1979, um esporão que, devido à acumulação de 
areia que induz a barlamar, serve de protecção à localidade (Figura 4.23). Não foi possível 
averiguar, no entanto, se a construção deste esporão se ficou a dever a erosão costeira, na 
zona da Torreira, que tivesse ameaçado este núcleo urbano. A Sul, provavelmente devido à 
erosão induzida pela construção do primeiro esporão, foi construído um segundo esporão, 
afastado de qualquer povoação ou edificação conhecida. 

O molhe norte da barra de Aveiro interrompe a deriva litoral, promovendo a 
barlamar intensa acumulação de areias que são exploradas para a indústria de construção.(*) 

Entre 1984 e 1990 verificou-se, na zona de influência do molhe norte de Aveiro, 
recuo da linha de costa da ordem de 5m/ano, explicáveis "pelo deficit existente na relação 
sedimentos acumulados/sedimentos extraídos" (Ângelo, 1991). Na praia de S. Jacinto, no 
mesmo período, ter-se-á verificado estabilidade. 

Se a ocupação deste litoral continuar a ser pequena e sem edificações em zonas de 
risco, é de prever que não surjam, no futuro, problemas graves de erosão costeira. 
4.4.4. Litoral entre a Barra de Aveiro e Vagueira 

Esta zona é a que sofre mais directamente os impactes negativos da retenção de 
areias pelo molhe Norte da Barra de Aveiro, cuja construção se iniciou em 1949. Na 
bibliografia disponível, os valores das taxas de recuo da linha de costa referidas para esta 
zona apresentam elevada dispersão, o que é normal pois que os métodos utilizados são, 
frequentemente, distintos (comparação de fotografias aéreas, comparação de mapas, 
observação no terreno) e os marcadores utilizados não são os mesmos (praia molhada/praia 
seca, arriba marinha talhada nas dunas, linha de início da vegetação). Por outro lado, os 
valores obtidos dependem, obviamente, do período analisado e da extensão de litoral 
considerado. 

Tabela 4.5 

SECTOR 1947/58 1958/70 1970/80 1980/90 
Barra - Costa Nova -4,6 -4,3 -4,4 +4,5 
Costa Nova - Vagueira  -1,5 -6,3 -3,8 -3,7 

Tabela 4.5 - Taxas médias de variação da linha de costa entre a Barra de Aveiro e Vagueira, para 2 
sectores, em m/ano. Recuo assinalado com sinal negativo e acreção representada pelo sinal 
positivo. Segundo Ferreira (1993). 

Todavia, todos os valores publicados convergem na indicação de taxas de recuo 
bastante elevadas: Castanho et al. (1981) indicam recuos máximos da linha de costa 
superiores a 100m entre 1947 e 1958, da ordem de 200m entre 1958 e 1973, e de quase 100m 
entre 1973 e 1978 (Figura 4.27). Oliveira et al. (1982) referem valores máximos de 10m/ano 
no período 1958/73; Ângelo (1991) indica recuos médios, na praia da Costa Nova, de 
1,5m/ano no período 1870/1954, de 5,2m/ano no período de 1954/1990, e de 8m/ano no 
período de 1984/1990; Ferreira (1993), para a zona Barra - Costa Nova (Tabela 5.5) apresenta 
                                     
(*) Este assunto é mais aprofundado no capítulo 9. 
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valores de recuo de 4,6m/ano entre 1947/58, de 4,3m/ano entre 1958/70, de 4,4m/ano no 
período 1970 a 1980, registando acreção, isto é, avanço da linha de costa de 4,5m/ano no 
período 1980/90. 

Na análise destes valores é forçoso ter em atenção, entre outros, os factos seguintes: 
a) neste século, as obras de estabilização da "barra nova" foram concluídas em 1936; 
b) entre 1949 e 1958 procedeu-se ao aumento do comprimento dos quebramares (690m 

para o molhe Norte e 780m para o molhe Sul); 
c) em 1972/73, face aos gravíssimos problemas de erosão costeira, procedeu-se à 

construção, na zona Barra - Costa Nova, de enrocamento longilitoral contínuo e de um 
campo de esporões; 

d) em 1975/78 efectuou-se a protecção, com enrocamento longilitoral, da zona 
imediatamente a Sul da barra; 

e) em 1979/80 procedeu-se à construção de novo esporão localizado a Sul de Costa Nova 
do Prado; 

f) em 1983/87 o molhe Norte da barra de Aveiro foi prolongado mais 500m; 
g) em 1989/90 procedeu-se a realimentação desta zona com areias dragadas do canal da 

barra e do braço de Mira, tendo o campo de esporões ficado quase completamente 
coberto pelo areal; 

h) em 1992/93, encontrando-se a zona quase completamente desareada, e perante o 
avançado estado de degradação do campo de esporões, bem como da existência de 
várias rupturas nos enrocamentos longilitorais, procedeu-se a reparações das defesas 
frontais e à reconstrução do campo de esporões; 

i) em Fevereiro de 1994 era já nítida a degradação em vários pontos do enrocamento 
longilitoral, existindo algumas pequenas rupturas. 

A interpretação conjunta dos factos aludidos e dos valores apresentados para as taxas 
de recuo (ou avanço) da linha de costa permite extrair as seguintes ilações:  

1) o principal (e quase exclusivo) indutor da erosão costeira que se tem verificado a Sul de 
Aveiro é o molhe Norte da barra de Aveiro;  

2) as taxas de recuo (1,5m/ano) determinadas por Ângelo (1991) para o período de 84 anos 
que medeia entre 1870 e 1954 traduzem um período de estabilidade (em que a barra se 
encontrava assoreada e a deriva litoral passava para Sul), seguido de recuo induzido 
pela abertura da barra (cujas obras se concluíram em 1936) e de novo recuo acelerado 
após 1949, quando se iniciou a construção dos molhes (cujas obras terminaram somente 
em 1958, isto é, 4 anos após o período considerado);  

3) esta amplificação brusca das taxas de recuo, imediatamente após o início da construção 
dos molhes (1949/58), está bem explícita no valor médio de 4,6m/ano determinado por 



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 

   
 

65 

Ferreira (1993) para o período 1947/58, e nos recuos apontados, por Castanho et al. 
(1981), que pontualmente ultrapassaram significativamente 100m entre 1947 e 1958; 

4) o fortíssimo impacte induzido por estes molhes está bem expresso pelos valores 
máximos de 10m/ano aludidos por Oliveira et al. (1982), e pelos recuos 
sistematicamente superiores a 100m, e frequentemente superiores a 200m, detectados 
por Castanho et al. (1981) no período 1947/73; 

5) o facto de que estes impactes são persistentes e de longa duração é comprovado pelos 
valores determinados quer por Ferreira (1993) (4,3m/ano entre 1958/70 e 4,4m/ano 
entre 1970/80), quer por Ângelo (1991) (5,2m/ano entre 1954/90), apesar de, nestes 
períodos, se terem construído grandes obras de defesa costeira na Barra - Costa Nova;  

6) o prolongamento dos molhes em 1983/87 foi imediatamente seguido por incremento das 
taxas de recuo, que na praia da Costa Nova atingiram, segundo Ângelo (1991), valores 
de 8m/ano entre 1984 e 1990 (antes das operações de realimentação?); 

7) a realimentação efectuada em 1990 foi realmente eficaz, traduzindo-se por uma taxa 
média de avanço da linha de costa de 4,5m/ano no período 1980/90, determinada por 
Ferreira (1993), interpretável como recuo persistente até 1990 e grande acreção durante 
e imediatamente após as operações de realimentação; 

8) as operações de realimentação têm eficácia local temporalmente reduzida visto que em 
1992/93 a zona estava já desareada; 

9) nesta região, as operações de realimentação têm impactes positivos, embora 
temporalmente desfasados, não só no local intervencionado, mas também vários 
quilómetros a sotamar desse local, como é evidenciado, por exemplo, pelo 
fortalecimento das praias da Vagueira e do Areão nos anos posteriores às operações 
efectuadas na zona da Barra. 

Actualmente, a quase totalidade do litoral Barra - Costa Nova do Prado está 
completamente artificializado (Figura 4.23 a 4.35). A situação de recuo está relativamente 
controlada, embora quase não exista praia junto à Costa Nova. No futuro (se a filosofia de 
intervenção for análoga à que tem sido seguida até recentemente), é de prever, mais ou menos 
periodicamente, obras de reconstrução, de manutenção e de fortalecimento das estruturas de 
protecção costeira, sem o que toda a região corre grandes riscos, o que pode ser de extrema 
gravidade atendendo ao ritmo de construção e expansão dos núcleos urbanos. 

Imediatamente a Sul do enrocamento longilitoral, todavia, os problemas existentes 
são extraordinariamente preocupantes apesar da existência do esporão de Costa Nova Sul 
construído em 1979/80. As protecções naturais estão completamente degradadas e a linha da 
maré cheia desenha grande reentrância assimétrica que se inicia na extremidade Sul do 
enrocamento longilitoral (cuja parte interna está a sofrer forte erosão) e termina no esporão 
antes aludido (Figura 4.28 e 4.35). Nos pequenos temporais de Janeiro - Fevereiro de 1994 
ocorreram aqui vários galgamentos oceânicos que provocaram inundações nas terras baixas 
do interior e danos vários, tendo as águas chegado às proximidades da estrada (Figura 4.31 a 
4.35). Os efeitos de um grande temporal podem aqui ser catastróficos. 
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Esta zona, a Sul da Costa Nova, tem estado sujeita a forte erosão, a qual atingiu 
valores de recuos mais acentuados no período 1958/70 (6,3m/ano, em média). A diminuição 
do recuo nos períodos posteriores ficou a dever-se à construção do primeiro esporão da 
Vagueira, em 1979, induzindo um local de acumulação em frente à povoação. 
4.4.5. Litoral entre  Vagueira e Praia de Mira 

Na zona que da Vagueira se prolonga até ao Sul da Praia de Mira (cerca de 13 km) a 
erosão costeira tem-se vindo a amplificar desde os anos 50, indiciando claramente uma 
propagação do agravamento da erosão de Norte para Sul. 

Os resultados obtidos por Ângelo (1991), Ferreira & Dias (1992), Bettencourt & 
Ângelo (1992) e Ferreira (1993) sobre as taxas médias de recuo da linha de costa, revelam 
esse agravamento temporal e espacial da erosão costeira. 

Tabela 4.6 

SECTOR 1947/58 1958/70 1970/80 1980/90 
Vagueira - P. Areão     -0,1     -1,6     -2,4     -3,9 
P. Areão - P. Mira      ----     -1,3     -1,4     -1,8 

Tabela 4.6 - Taxas médias de variação da linha de costa entre a Vagueira e Palheiros de Mira, para 2 
sectores, em m/ano. Recuo assinalado com sinal negativo e acreção representada pelo sinal 
positivo. Segundo Ferreira (1993). 

Em toda esta zona é nítida uma evolução mais ou menos gradual do processo de 
recuo da linha de costa, com tendência bem expressa para o aumento acentuado da erosão 
costeira (Figura 4.36 e 4.44). Assim, por exemplo, na zona Vagueira - Praia de Mira verifica-
se que, no período 1947/58, quase não existiu recuo da linha de costa. Todavia, de acordo 
com os dados de Ferreira (1993) - Tabela 4.6., entre a Vagueira e a Praia do Areão as taxas 
médias de recuo passaram sucessivamente para 1,6m/ano em 1958/70, para 2,4m/ano entre 
1970 e 1980 e para 3,9m/ano no período 1980/90. Estes valores estão afectados pelos 
impactes induzidos pelo esporão da Vagueira, construído em 1979 e que, como é normal 
neste litoral, provocou acumulação a barlamar e forte erosão a sotamar. Tal é confirmado 
pelos dados de Ângelo (1991) que apontam para acréscimo brutal da erosão em Vagueira Sul, 
onde a taxa média entre 1954/90 foi de 3,0m/ano, tendo-se registado entre 1984/90 um recuo 
médio de 16m/ano (enquanto um pouco a Norte, frente ao núcleo urbano, se verificou 
acumulação de 12m/ano). 

Na zona Praia do Areão - Praia de Mira, os dados de Ferreira (1993) são 
absolutamente consistentes com o agravamento temporal e espacial (de Norte para Sul) atrás 
aludido. 

Com base nas taxas de recuo determinadas para os períodos 1947/58, 1958/70, 
1970/80 e 1980/90, Ferreira & Dias (1992) estimaram as percentagens de dunas frontais que 
se encontrarão destruídas no futuro próximo (anos 2000, 2010 e 2020) se as tendências para o 
agravamento forem análogas às verificadas no passado recente (desde meados deste século) e 
se não forem efectuadas intervenções (quer obras de engenharia costeira, quer operações de 
realimentação). 
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Os resultados obtidos estão expressos na figura (Figura 4.45), constatando-se que, se 
os pressupostos se verificarem, daqui a menos de 20 anos, em 2010, a totalidade das dunas 
primárias actualmente ainda existentes entre Costa Nova do Prado e a Praia do Areão, numa 
extensão de 10 km de litoral, estarão totalmente destruídas. O desaparecimento deste cordão 
dunar deixará as terras baixas do interior (localizadas geralmente a menos de 3-4m acima do 
nível médio do mar) sem qualquer protecção, o que conduzirá, pelo menos, ao seu 
alagamento devido a episódios de galgamento oceânico, com consequente salinização dos 
terrenos (tornando-os impróprios para a agricultura). Os núcleos urbanos existentes nesta 
região, com especial destaque para a localidade da Vagueira (onde o ritmo de construção em 
zonas de risco muito elevado tem sido extremamente alto nos últimos anos), ficarão sujeitos a 
grandes destruições. O cordão dunar, cujo desmantelamento se prevê, está a curta distância 
(geralmente entre 200m e 900m) do braço da "ria" de Aveiro, pelo que se correrá o risco de 
destruição da estrada longitudinal e eventual abertura de uma nova barra ou "barreta", como 
se verificou no século XIX. (*) 

No local onde o risco de abertura de uma nova barra era maior (em que a distância 
entre a duna frontal e a laguna é inferior a 200m), foi recentemente construído (1991) um 
esporão, o qual diminui significativamente o risco aludido, mas certamente contribuirá para o 
agravamento da situação a sotamar. 

De momento, é na Vagueira que os riscos são maiores, apesar do núcleo urbano estar 
protegido por forte estrutura longilitoral aderente e esporão. Esta zona urbana, onde o ritmo 
de construção de prédios de vários andares, nos últimos anos, tem sido impressionante, está 
implantada em terrenos localizados geralmente entre 3m a 5m acima do nível médio do mar. 
Isto é, os rés-do-chão dos prédios estão frequentemente abaixo do nível que o mar atinge em 
marés cheias vivas, em ocasiões em que existe sobreelevação de índole meteorológica 
("storm surge"), e sem contar com a altura das ondas de temporal. Designadamente na parte 
ocidental, os prédios, com vários andares, estão separados do mar apenas pela largura de uma 
rua e pela estrutura de protecção, localizando-se as suas fundações abaixo do nível médio do 
mar (Figura 4.37 a 4.42). A eventual cedência da estrutura aludida por ocasião de um grande 
temporal conduzirá, certamente, a uma situação catastrófica, com danos materiais muito 
elevados e possível perda de vidas humanas. As consequências de um temporal excepcional 
ou de um grande tsunami poderão ser , aqui, catastróficas. 

Devido à ocupação intensa, à construção em zonas de risco extremamente elevado, à 
erosão costeira que se tem vindo a amplificar seriamente nas últimas décadas e aos riscos 
potenciais inerentes à conjugação destes factores, a Vagueira constitui um dos maiores 
problemas de toda esta região litoral. 

Nesta zona é, ainda, de mencionar a deposição de sedimentos a norte dos esporões 
de Praia de Mira, conferindo protecção à povoação, que não tem sofrido episódios de 
destruição. Regista-se, ainda, que ocorre extracção de areias na parte norte da Praia de Mira, 
sendo as areias retiradas da zona entre-marés. 

                                     
(*) O problema da abertura da "barreta" da Vagueira, no século XIX, é mais detalhadamente referido no cap. 9. 
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4.4.6. Litoral entre Mira e Cabo Mondego 
Desde um pouco a Sul de Praia de Mira, até ao Cabo Mondego, apenas ocorrem 

problemas de erosão costeira em alguns quilómetros a Sul dos dois esporões de protecção à 
Praia de Mira e ao Parque de Campismo a Sul desta localidade. Tal facto está expresso na 
tabela 4.7, onde se apresentam as taxas de evolução da linha de costa determinadas, para este 
troço litoral, por Ferreira (1993). 

Tabela 4.7 

SECTOR 1947/58 1958/73 1973/80 1980/90 
P. Mira - C. Marco -0,1 -1,1 -1,0 -1,2 
C. Marco - P. Tocha +1,5 +1,0 +0,5 +0,2 
P. Tocha - Costinha   +0,7 +1,2 0,0 
Costinha - C. Mondego  +0,8 +0,3 +0,1 

Tabela 4.7 - Taxas médias de variação da linha de costa entre Praia de Mira e o Cabo Mondego 
(Quiaios), para 4 sectores, em m/ano. Recuo assinalado com sinal negativo e acreção 
representada pelo sinal positivo. Segundo Ferreira (1993). 

É patente o recuo, ainda que relativamente pouco acentuado, no troço imediatamente 
a Sul de Mira, o qual apresenta arriba talhada na duna em quase toda a sua extensão. 

A Sul do Canto do Marco a arriba é praticamente inexistente, existindo, inclusive, 
em vários locais, formação de novas antedunas. O cordão dunar frontal é apenas interrompido 
junto às povoações de Palheiros de Tocha e Praia de Quiaios, bem como pela foz de duas 
pequenas ribeiras. A pequena ocupação humana e a tendência de estabilidade verificada na 
análise dos valores das taxas de variação da linha de costa levam a crer que os problemas, 
nestes sectores, não serão preocupantes. De acordo com os pressupostos admitidos por 
Ferreira & Dias (1992), na sua previsão da evolução da linha de costa e do cordão dunar 
frontal, não ocorrerá, até 2020, destruição significativa das dunas frontais, desde um 
quilómetro e meio a Sul da Praia de Mira, até ao Cabo Mondego (Figura 4.44). No entanto, é 
de referir que a tendência para acreção verificada tem vindo a diminuir ligeiramente, desde 
1947 até à actualidade, passando de taxas médias próximas de 1m/ano para cerca de 0m/ano. 
Assim, não é, igualmente, de excluir o início de uma situação de erosão, ainda que 
notoriamente inferior às mencionadas para os restantes troços litorais. 
4.4.7. Litoral entre Cabo Mondego e Figueira da Foz 

O litoral entre o Cabo Mondego e a Figueira da Foz apresentou alguns problemas de 
erosão costeira, pelo menos na década de 50. Todavia, após a construção dos molhes do porto 
da Figueira, na primeira metade da década de 60, verificou-se intensa acumulação de areias 
contra o molhe Norte, o que provocou avanço da linha de costa, nas proximidades deste, a um 
ritmo médio que chegou a atingir algumas dezenas de metros por ano (p.ex.: Abecasis et al., 
1970; Carvalho, 1971; Duarte & Reis, 1992). (*) 

                                     
(*) Este assunto é mais profundamente abordado no capítulo 10. 
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As populações que se queixavam da estreiteza e fragilidade da praia, passaram a 
queixar-se da grande extensão do areal e da distância que têm de percorrer até chegar à água 
(Figura 4.47). 

Têm-se, aqui, efectuado explorações de areia de forma mais ou menos sistemática, 
as quais têm sido responsáveis, inclusive, por ligeiro recuo da linha de costa, junto ao molhe 
norte, nos últimos anos. No entanto, actualmente, os principais problemas localizam-se junto 
a Buarcos (Figura 4.46) onde, frequentemente, a marginal é galgada pelas águas, sobretudo 
em tempestades de sudoeste. Contudo, pode referir-se que, de forma genérica, os problemas 
deste troço litoral não são graves. 
4.4.8. Litoral entre a Foz do Mondego e Leirosa 

O litoral a Sul da barra do Mondego sofre os impactes imediatos da acção dos 
molhes do porto da Figueira da Foz, bem como das variadas obras efectuadas nos troços 
estuarino e fluvial do rio Mondego (dragagens portuárias, regularização fluvial, estabilização 
das margens, regadio, drenagem e enxugo de terrenos, melhoramentos e ampliações 
portuárias, etc.). (*) 

Em consequência das intervenções aludidas, com especial destaque para os molhes 
do porto, registaram-se, na praia da Cova, recuos da linha de costa que pontualmente 
chegaram a ser superiores a 10m/ano (Castanho et al., 1981). Para obviar a estes problemas, 
construíram-se, em 1979, cinco esporões e uma estrutura longilitoral aderente (Figura 4.49). 

Frente à Gala - Praia da Cova tem sido efectuada, com alguma frequência, a 
deposição de areias dragadas na barra do Mondego, correspondendo a operações de 
realimentação da praia submersa, o que tem contribuído para o robustecimento periódico da 
praia, assim se evitando a existência de problemas de grande gravidade. 

Após a construção dos molhes da Figueira verificaram-se, entre a Praia da Cova e a 
Costa de Lavos, recuos da linha de costa (Figura 4.48) da ordem de 300 a 400m e, por vezes, 
maiores (Castanho et al., 1981). 

A região não é densamente ocupada, não existindo, consequentemente, grandes 
problemas de erosão costeira. Os principais pontos a ter em atenção correspondem aos 
principais núcleos urbanos existentes no litoral, isto é, Costa de Lavos (Figura 4.50) onde, em 
1979, foi construída uma estrutura longilitoral e um esporão como protecção do núcleo 
urbano, e Leirosa, onde, a Sul do núcleo urbano, para o proteger, foi implantado, em 1978, 
um esporão. 

Esta região tem, seguramente, sido beneficiada pelas operações de realimentação 
efectuadas na zona Gala - Praia da Cova. 
4.4.9. Litoral entre Leirosa e Nazaré 

Para Sul de Leirosa a ocupação da faixa costeira é bastante pequena. 
Verifica-se que há arribas talhadas nos corpos dunares (denunciando erosão 

marinha) até alguns quilómetros a sul da Praia do Osso da Baleia. 
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Efectivamente, nas últimas décadas tem-se vindo a sentir algum recuo da linha de 
costa, reflexo, certamente, do agravamento genérico da erosão costeira em todo o litoral. 
Aponta-se, a título exemplificativo, o troço de 11 km em torno de S. Pedro de Muel onde, 
segundo Bettencourt & Ângelo (1992) houve estabilidade entre 1871 e 1900, passando a 
verificar-se recuo ao longo deste século, com taxas médias de 0,6m/ano entre 1900 e 1958, as 
quais se ampliaram para 1,0m/ano entre 1958 e 1985. 

Os principais núcleos urbanos estão, geralmente, implantados em zonas de rochas 
carbonatadas consolidadas, como é o caso das povoações de Pedrógão e de S. Pedro de Muel. 

Existem, todavia, alguns problemas potenciais, como é o caso da Praia da Vieira de 
Leiria, localizada imediatamente a Sul dos esporões de fixação da foz do rio Liz (Figura 
4.51), e onde existe um paredão/muro marginal (Figura 4.52) construído já há várias décadas. 
Explorações recentes de areias acumuladas nesta zona (devido ao facto de nos últimos anos 
não terem ocorrido temporais significativos) diminuíram o potencial protectivo da praia, 
debilitando, de algum modo, o litoral a sotamar, e ampliando os riscos de danificação, ou 
mesmo cedência, do paredão da Praia da Vieira. 

Para sul de S. Pedro de Muel alternam estreitas faixas arenosas com arribas talhadas 
em rochas bem consolidadas. Nesta zona não se têm detectado variações significativas da 
linha de costa. A tipologia deste litoral é substancialmente diferente dos considerados 
anteriormente, sendo as consequências da erosão costeira, se existentes, traduzidas 
essencialmente por redução da largura e da altura da praia (quando esta está presente) e por 
evolução da arriba devida à actuação dos processos marinhos (desenvolvimento de cavado 
das ondas, queda de blocos, movimentos rotacionais e/ou translacionais na arriba, etc.). 
4.5. OCUPAÇÃO DO TERRITÓRIO 

A distribuição da densidade da população junto ao litoral que de Espinho se 
prolonga até Nazaré apresenta elevada variabilidade. Segundo os dados do XI 
Recenseamento Geral da População (1970), as maiores densidades populacionais (superiores 
a 500 habitantes/km2) na região aludida concentravam-se a Sul de Espinho, a Sul da barra de 
Aveiro e na zona da Figueira da Foz. As menores densidades populacionais (inferiores a 100 
habitantes/km2) registavam-se a Sul do Furadouro até à barra de Aveiro, a Sul de Mira até ao 
Cabo Mondego e a Sul da Leirosa até ao promontório da Nazaré (embora com algumas 
manchas com densidade intermédia). 

Muito provavelmente, desde 1970, esta assimetria na distribuição da população 
agravou-se de forma acentuada, com grande acréscimo de ocupação nas zonas Espinho - 
Furadouro, Barra de Aveiro - Vagueira e Figueira da Foz - Leirosa, e menor acréscimo nas 
restantes zonas. 

É interessante verificar-se que os maiores problemas de erosão costeira se 
concentram, especificamente, nas zonas onde a ocupação humana é maior. Tal tende a 
confirmar à evidência que só existem problemas graves de erosão costeira quando a faixa 
costeira está muito ocupada. Aliás, verifica-se, ainda, que as obras pesadas de protecção 
costeira se concentram, de forma praticamente exclusiva, nas zonas onde a ocupação humana 
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(densidade populacional) é maior, pois que, na realidade, estas estruturas são implantadas 
para proteger edificações localizadas em zonas de risco muito elevado e não para proteger a 
zona costeira propriamente dita. 
4.6. OBRAS PESADAS DE PROTECÇÃO COSTEIRA 

Desde o início do século que a solução sistematicamente adoptada para tentar 
resolver os problemas causados pela erosão litoral tem sido a construção de obras pesadas de 
protecção costeira (esporões, paredões, enrocamentos longilitorais, etc.). 

Face ao agravamento dos problemas causados pela erosão costeira, o número e 
extensão destas estruturas nos troços litorais considerados aumentou exponencialmente desde 
meados deste século. A este propósito, são bem reveladoras as intervenções efectuadas no 
litoral entre Costa Nova do Prado e Espinho, cujo crescimento em número e extensão, no 
período 1958/89 está expresso na figura 4.54 (Dias, 1990). 

Tal actuação tem conduzido a uma artificialização progressiva do litoral, com 
consequente perda, entre outras, das apetências turístico-balneares desta faixa costeira. A 
manter-se esta tendência, dentro de poucas décadas todo o litoral considerado estará 
altamente intervencionado, como acontece já, actualmente, no troço Espinho - Cortegaça 
onde, segundo Ferreira & Dias (1990), por cada quilómetro de costa existiam, em média, 
em 1989, cerca de 1,8 esporões e mais de 325m de estruturas longilitorais. 

Na tabela 4.8 encontra-se uma listagem das estruturas actualmente existentes entre 
Espinho e Nazaré, as quais são apresentadas, de forma esquemática, na figura 4.55. É de 
referir que é extremamente difícil fazer o recenseamento total e completo das obras de 
protecção costeira com dados precisos sobre datas de construção e comprimentos. 
Efectivamente, além do acesso à informação ser difícil, as estruturas degradam-se e 
frequentemente entram em ruptura, sendo reparadas e, em geral, ampliadas. Por vezes, 
pequenas estruturas transformam-se, com o tempo, em grandes estruturas, sendo 
consequentemente dúbio apontar uma data precisa. 

Aponta-se, a título de exemplo, o caso do campo de esporões da Costa Nova do 
Prado, que no final da década de 80 estava extremamente degradado. Foi recentemente 
reconstruído, sendo actualmente os esporões bastante mais fortes mas em número mais 
reduzido. Pode-se referir, também, o caso do enrocamento na zona de Paramos, inicialmente 
restringido à zona da capela, mas que nos últimos anos tem vindo a ser bastante prolongado, 
principalmente para norte. 



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 

   
 

72 

 
Tabela 4.8 

Espinho 2 esporão 1981/82 paredão 1000m 19?? 
B. Pescadores 1 esporão 1981 enrocamento 400m? 19?? 
Silvalde 1 esporão 1981    
Paramos N 1 esporão 1985/89 enrocamento 400m? 198?/9? 
Paramos S  1  esporão 1985     
Esmoriz N 1 esporão 1986/87 enrocamento 600m 1990 
Esmoriz S 1 esporão 1985/87    
Cortegaça 1 esporão 1975/79-1985/87 enrocamento 500m 1975/7919

90? 
Cortegaça S 1 esporão 1989    
Furadouro 3 esporão 1972/73; 1990? enrocamento 

 muro margin. 
600m    
400m     

1980/84?1
972/73? 

Torreira  1 esporão 1979 muro margin. 300m <1980 
Torreira S 1 esporão 19785/89    
Aveiro - barra 2 quebra-

mar 
1949/58; 1983/87    

Barra Aveiro S 1 esporão 1985/89 enrocamento 1200m 1975/78 
Costa Nova 11 esporão 1972/73;1992/93 enrocamento 1200m 1980/84 
Costa Nova S 1 esporão 1979/80    
Vagueira 1 esporão 1979 enrocamento 500m 1980/84 
Vagueira S 1 esporão 1992    
Praia de Mira    muro margin. 400m <1980 
Praia de Mira S 1 esporão 198?    
Palh. Tocha    muro margin. 600m 1980/84 
Quiaios    muro margin. 100m 19?? 
Buarcos    paredão/ enroc. 1000m 1985/89? 
Figueira da Foz 2 quebra-

mar 
1961/65    

Gala - Cova 5 esporão 1979 enrocamento 500m 1979? 
Costa de Lavos  1 esporão 1979 enroc./paredão 600m 1979? 
Leirosa  1 esporão 1978 enrocamento 400m 1978? 
Pedrógão    muro margin. 700m <1980 
Foz do Liz 2 esporão 19??    
Vieira de Leiria    m. 

marg./paredão 
600m 19?? 

TOTAL 44    12000m  

Localização nº tipo data tipo compr. data 
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É de ressaltar, uma vez mais, que as aludidas estruturas de protecção costeira são 
função directa do tipo e da densidade da ocupação humana no litoral, e que essas estruturas se 
revelaram ineficazes no que se refere à diminuição da erosão costeira a nível regional, 
havendo mesmo indícios de que a agravaram. Estes factos apontam claramente para a 
necessidade urgente de reformular a ocupação do território em toda esta faixa costeira, por 
forma a impedir o crescimento dos núcleos urbanos na frente oceânica e a reduzir, quando tal 
for possível, a densidade de ocupação na franja adjacente ao mar. 
 


