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RISCOS NATURAIS 
ASSOCIADOS A VARIAÇÕES DO NÍVEL DO MAR 

 
6.1. - RISCOS NATURAIS NO LITORAL 

O litoral, devido ao facto de constituir interface múltipla entre a litosfera, a 
hidrosfera, a atmosfera e a biosfera, está sujeito não só aos riscos naturais intrínsecos a cada 
uma destas esferas, mas também aos que resultam da sua interpenetração. De entre estes 
múltiplos riscos (inundação pluvial, sismos, avalanches, movimentação de vertentes, 
incêndio, etc. etc.), avultam os que se relacionam com o mar e, em especial, com variações do 
nível do mar. 

Dados os objectivos do presente relatório e as características da faixa costeira entre 
Espinho e Nazaré (bem como a situação em que este actualmente se encontra), analisar-se-ão, 
neste capítulo, apenas os riscos naturais associados a variações do nível do mar. 

A erosão costeira é, frequentemente, considerada na classe dos riscos naturais. 
Todavia, especificamente no litoral considerado, e como se demonstrou em capítulo anterior, 
a erosão costeira é induzida quer por factores naturais, quer, principalmente, por múltiplas 
actividades antrópicas. Entre estas referem-se as que se localizam tanto nas bacias drenantes 
para estes troços costeiros, como as que afluem a barlamar de Espinho (mas alimentam, via 
deriva litoral, esta costa), as que se desenvolvem nas zonas estuarinas e lagunares, e as que 
incidem sobre a própria faixa costeira.  

Assim, apenas se abordará a problemática associada à erosão costeira com origens 
naturais. A erosão costeira induzida pelas actividades antrópicas (que, repete-se, atinge 
amplitude muito maior que a provocada por factores naturais) é referida, de forma 
pleonástica, ao longo de todo este relatório, pois que, muito provavelmente, é o principal 
mecanismo indutor de problemas em toda a faixa costeira que de Espinho se estende até à 
Nazaré. 
6.2. - VARIAÇÕES DO NÍVEL DO MAR 

Referiu-se, em capítulo anterior, que parte da erosão costeira que actualmente se 
verifica em Portugal é imputável à elevação do nível médio relativo do mar. Esta elevação é 
frequentemente denominada por  "elevação secular" por se fazer sentir durante prazos 
temporais alargados (de ordem secular). Todavia, o litoral está sujeito aos impactes de outras 
elevações do nível médio do mar, que se fazem sentir em períodos bastante mais curtos, e que 
constituem, também, riscos importantes para a zona costeira. 
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Fundamentalmente, as elevações do nível do mar que constituem riscos naturais para 
a faixa costeira são constituídas por quatro tipos de fenómenos distintos:  

a) as variações, actualmente expressas por elevações lentas devidas a causas naturais 
(ou induzidas indirectamente por actividades antrópicas) e que normalmente são 
designadas por variações seculares do nível do mar;  

b) as elevações do nível do mar de muito curto período (da ordem de segundos) mas 
repetitivas, devidas às ondas de grande altura produzidas no decurso de temporais 
violentos;  

c) as elevações do nível do mar de origem meteorológica, de curto a médio período (da 
ordem de horas ou dias), que normalmente ocorrem associadas aos núcleos de 
baixas pressões indutoras de temporais, e que por isso se denominam geralmente 
pelo termo anglo-saxónico "storm surge";  

d) elevações devidas à ocorrência de grandes ondas, do tipo solitário, que normalmente 
são induzidas por sismos com epicentros localizados no mar em que se verificou 
rotura superficial, e que geralmente são designadas por "tsunamis". 

6.3 - ELEVAÇÃO SECULAR DO NÍVEL DO MAR 
Apesar de, em capítulo anterior, se ter já referido o assunto, é relevante acrescentar 

que, se os impactes desta elevação são aparentemente reduzidos (em comparação com os 
impactes devidos às actividades antrópicas) nos litorais arenosos e rochosos, o mesmo se não 
verifica noutras zonas ribeirinhas. 

Efectivamente, embora os valores médios de elevação anual sejam da ordem de 
1,5mm e pareçam ser, em primeira análise desprezíveis, não o são de facto. Pequenas 
variações persistentes do nível médio do mar induzem, com frequência, grandes modificações 
nas zonas ribeirinhas. Basta referir, a este propósito, e a título exemplificativo, as zonas 
estuarinas e lagunares em que, por via de regra, as áreas ocupadas por sapais têm grande 
expressão, e onde basta uma pequena elevação do nível do mar para que grandes extensões de 
sapal sejam afectadas. Embora este assunto esteja bastante mal estudado em Portugal, é 
possível deduzir (a partir de trabalhos efectuados nos Estados Unidos da América, onde o 
assunto tem vindo a ser objecto grande de preocupação e de atenção cuidada) que, 
provavelmente, este fenómeno é anualmente responsável pela perda de vários km2 da nossa 
faixa costeira portuguesa. 

Compreende-se melhor a amplitude do problema quando se tem em  atenção o facto 
bem conhecido (nomeadamente através da análise dos maregramas das estações de Cascais e 
de Lagos) de que o nível médio do mar em Portugal se encontra, actualmente, quase 20 cm 
acima da posição que ocupava no início do século. 

É, ainda, relevante referir que a elevação secular do nível médio relativo do mar tem 
(e terá no futuro, de forma presumivelmente agravada) outras consequências, de ordem 
diversa, no nosso litoral. Como a aludida elevação está relacionada com a Modificação 
Climática Global  (geralmente designada por Global Change) actualmente em curso, é 
previsível que essa elevação seja acompanhada por modificações no clima de agitação 
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marítima e, nomeadamente, por aumento significativo da frequência e da intensidade dos 
grandes temporais no mar com consequências negativas óbvias para a faixa litoral. 

É, ainda, de esperar, no futuro, além de incremento significativo da erosão costeira 
(com o consequente recuo da linha de costa e as destruições a ela inerentes), inundações mais 
frequentes e mais catastróficas de zonas ribeirinhas, salinização de aquíferos, ampliação das 
intrusões salinas nos estuários, etc. As consequências far-se-ão sentir a todos os níveis, 
inclusivamente no sector das pescas, pois que a maior parte das espécies piscícolas são muito 
sensíveis a pequenas variações, entre outras, da temperatura, da salinidade, da turbidez das 
águas e do tipo de fundo (parâmetros estes que, expectavelmente, sofrerão, no futuro, 
modificações induzidas pela elevação secular do nível do mar (e, de forma genérica, pelos 
factores associados à Modificação Climática Global). 

Como já foi referido no capítulo 5, a elevação do nível médio do mar em Portugal, 
determinada por Taborda & Dias (1988) e Dias & Taborda (1989,1991) com base nos dados 
do marégrafo de Cascais, tem-se processado à taxa média de cerca de 1,7 mm/ano.  

A projecção dos resultados para o final do século (isto é, final desta década) aponta 
para valores superiores aos actuais em 20mm, numa perspectiva optimista, e em 40mm, numa 
perspectiva pessimista, sendo esses valores respectivamente de 140mm e de 572mm no ano 
2100. Tais projecções são preocupantes porquanto, directamente, implicam: a) aumento da 
erosão costeira natural; b) ampliação do assoreamento nas zonas estuarinas e lagunares (com 
redução significativa dos materiais exportados para a costa e entrada de maiores volumes de 
areias transportadas em deriva litoral com consequente redução do trânsito sedimentar 
costeiro); e c) acréscimo da perda de áreas de sapal (precisamente as zonas da Terra onde a 
produtividade biológica é maior). 

O assunto referido reveste-se de maior acuidade quando se tem em atenção que, 
internacionalmente, se prevê aceleração significativa da razão de subida do nível médio do 
mar no futuro próximo, e quando se considera a região em estudo, cuja faixa costeira é 
fundamentalmente arenosa e baixa, e onde ressalta a laguna de Aveiro,  bordeada por terrenos 
localizados a cotas muito baixas. 

Assim, os impactes da elevação secular do nível médio do mar podem revestir-se 
de aspectos profundamente negativos nesta região. Afigura-se imprescindível que a gestão 
deste vasto território tenha em atenção este risco natural. 
6.4. TEMPORAIS      

Como a costa portuguesa, está localizada na margem oriental do oceano atlântico 
Norte, está sujeita à actuação de temporais muito violentos. Com um "fetch" (espaço de 
geração e propagação das ondas) da ordem dos milhares de quilómetros, a energia transmitida 
à superfície do oceano pelas grandes tempestades que ocorrem no Atlântico Norte 
(nomeadamente as associadas aos núcleos depressionários dos Açores e da Islândia) e 
transmitida sob a forma de agitação marítima, acaba frequentemente por se dissipar junto à 
costa portuguesa através da rebentação das ondas de longo período ("swell"). 
Consequentemente, verifica-se que a costa portuguesa é extraordinariamente energética. 
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Acresce ainda que, com frequência, o território português é afectado pela passagem 
de núcleos de baixas pressões e/ou de superfícies frontais, em consequência das quais se 
geram ondas de curto período que, por vezes, são também violentas. Quando se verifica a 
sobreposição destes tipos de ondas, e quando ambas são violentas, a energia dissipada no 
litoral é muito grande tendo, muitas vezes, consequências catastróficas. É nestas ocasiões que 
a erosão costeira atinge amplitude máxima e se verificam grandes recuos da linha de costa. 

Embora o conhecimento do regime da agitação marítima em Portugal ainda não seja 
muito bem conhecido, existem já vários trabalhos bastante interessantes sobre o assunto, 
nomeadamente os de Carvalho & Barceló (1966), Pires & Pessanha (1984; 1986 a, b), Pita et 
al (1987), Pita & Santos (1989), Capitão (1992) e Mendes (1992). Aponta-se, a título 
exemplificativo, o trabalho efectuado por Pires & Pessanha (1982) os quais, tendo por base as 
séries do registo do ondógrafo de Sines obtidos entre 1974 e 1980, determinaram a 
distribuição dos valores máximos anuais da altura significativa, da altura máxima e do 
período médio das ondas de temporais com períodos de retorno vários.  

Trabalhos vários (p.ex.: Carvalho & Barceló, 1966; Pires & Pessanha, 1986a, 1986b) 
indicam claramente que a violência dos temporais na costa ocidental portuguesa é maior a 
Norte do que a Sul. Assim, o litoral entre Espinho e Nazaré é dos troços portugueses mais 
violentamente atingidos pelos temporais. 

Na tabela 6.1 estão expressas as alturas máximas significativas atingidas por 
temporais com períodos de retorno entre 1 e 100 anos, segundo os valores calculados por 
Pires & Pessanha (1986 a, b) para o Cabo da Roca, Mendes (1992), para a Figueira da Foz e 
Ferreira (1993), para a generalidade da costa oeste portuguesa. 

TABELA 6.1 
 

ANO PIRES & PESSANHA (1986a, b) MENDES (1992) FERREIRA (1993) 

1   6.6 

2   7.7 

3   8.3 

4   8.8 

5 9.5  9.2 

10 10.4 9.5 - 10.0 10.3 
25 11.4  11.8 

50 12.4 11.5 - 13.6 12.9 
100 13.1 12.4 - 15.5 14.0 

Tabela 6.1 - Alturas máximas significativas de temporais com períodos de retorno entre 1 e 100 
anos, segundo diferentes autores. 
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Regista-se que, apesar das incertezas existentes e dos diferentes métodos utilizados 
pelos diversos autores, os resultados apresentados são muito semelhantes. 

Verifica-se, ainda, que o temporal com altura significativa de 9,5m (que tem ondas 
com altura máxima superior a 17m) e período médio de cerca de 16s tem um período de 
retorno de apenas 5 anos. Com um período de retorno de 25 anos estima-se um período médio 
de cerca de 18s e uma altura significativa superior a 11m (a que corresponde uma altura 
máxima superior a 20m).  

Os valores apontados testemunham bem o carácter extraordinariamente 
energético do sector costeiro em análise, bem como a violência extrema dos temporais 
que a podem assolar. Só a título de exemplo comparativo, refere-se que a maior erosão 
costeira registada desde sempre na Holanda devida a um único temporal foi de 154m3/m. Na 
área considerada neste relatório, no decurso de alguns temporais singulares, com períodos de 
retorno de cerca de 4 anos, têm sido  quantificadas erosões superiores a 200m3/m nalguns 
locais. Aliás, e ainda a título de exemplo, refere-se que, a Sul de Cortegaça, um único 
temporal ocorrido em 1989 induziu um recuo da linha de costa local da ordem dos 15m. 

Constituindo os temporais o principal veículo de erosão costeira, é importante que os 
estudos sobre o assunto sejam mais incentivados, e que os seus resultados sejam devidamente 
integrados na gestão desta faixa costeira. 

Com efeito, os temporais constituem um dos maiores riscos naturais (e um dos 
mais frequentes) do litoral considerado. As consequências da actuação de um temporal 
excepcional nesta região podem ser catastróficas. Não só a linha de costa sofrerá recuos 
muito grandes, como as estruturas de protecção costeira e algumas das edificações existentes 
podem ser seriamente danificadas.  

Se, por exemplo, no decurso de um deste temporais, a protecção longilitoral aderente 
da Vagueira (para considerar apenas um dos casos) entrar em ruptura, seguramente que se 
atingirá o estado de catástrofe regional, com danificação e provável destruição de vários 
edifícios, alagamento das caves e rés-do-chão da maior parte dos edifícios, inundação das 
terras baixas interiores, salinização dos terrenos, degradação das estradas, etc. Os prejuízos 
económicos e sociais serão extremamente elevados, para já não falar nos danos ao nível 
ecológico e do património natural. Se esse temporal for persistente, isto é, se durar alguns 
dias, ou se se lhe seguir outro temporal, corre-se mesmo o risco de se abrir nova ligação do 
mar à laguna de Aveiro. O caso toma amplitude bastante maior se se considerar que, 
simultaneamente, ocorrerão provavelmente situações igualmente graves em vários outros 
pontos desta região (p.ex.: Espinho, Esmoriz, Cortegaça, Furadouro, Costa Nova do Prado, 
Mira, Tocha, Gala, Cova, Lavos, Leirosa, etc.). 

Consequentemente, os riscos naturais associados aos temporais devem constituir 
preocupação permanente e prioritária de todos os órgãos envolvidos na gestão deste 
litoral. 
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6.5. - "STORM SURGE" 
A elevação temporária do nível médio do mar devido a factores meteorológicos, 

geralmente conhecida sob a designação de "storm surge", é integrável na classe dos 
acontecimentos catastróficos. Efectivamente, quando o "storm surge" ocorre associado a 
grandes temporais e em períodos de marés vivas, os riscos de recuo acelerado da linha de 
costa, de inundação de zonas ribeirinhas e de danificação ou destruição de bens aí existentes 
são extraordinariamente aumentados. 

Em Portugal, os estudos sobre este assunto são em número extremamente limitado, 
havendo a noção, até muito recentemente, de que a amplitude deste fenómeno, no nosso país, 
era desprezível (da ordem de alguns centímetros). Todavia, encontram-se dispersas na 
bibliografia referências várias a inundações em vários locais, inundações essas que, 
frequentemente, podem ser interpretadas como resultantes, pelo menos parcialmente, de 
episódios de "storm surge".  

O único trabalho (e único dado fiável) existente em Portugal (que seja do nosso 
conhecimento) sobre a quantificação do "storm surge" baseada na análise de dados reais era, 
até há muito pouco tempo, o de Morais & Abecassis (1978) que indicava, para o Porto de 
Leixões, um valor de sobreelevação máxima de 0,53m durante o temporal de Janeiro de 1973. 
Todavia, este valor apresenta carácter muito pontual  (quer no espaço, quer no tempo), não 
sendo possível extrapolar para outras zonas do litoral por forma a possibilitar a previsão de 
valores máximos de "storm surge". 

O trabalho de Taborda e Dias (1992) constitui a primeira análise sistemática do 
fenómeno em Portugal, envolvendo o estudo dos registos maregráficos das estações de Viana 
do Castelo, Leixões, Aveiro, Cascais, Lisboa, Tróia, Sines e Lagos. Refere-se este trabalho, à 
análise das sobreelevações ocorridas no decurso de dois temporais significativos que 
atingiram o território português: o de Fevereiro/Março de 1978 e o de Dezembro de 1981. 

O primeiro temporal referido, apesar de não poder ser considerado excepcional 
(Pires, 1978), provocou avultados prejuízos no litoral, e está bastante bem documentado, 
nomeadamente nos trabalhos de Daveau et al. (1978), Feio & Almeida (1978) e Feio (1980). 
Entre muitos estragos provocados por este temporal, salientam-se os que se registaram no 
molhe de Sines, que acarretaram prejuízos que ascenderam a vários milhões de contos. No 
decurso do temporal a altura significativa da onda foi, segundo Capitão (1992), de 8,3m 
(Cabo da Roca), e que corresponde altura máxima de mais de 12m, sendo o período de 
retorno, de acordo com Ferreira (1993), de apenas 3 anos. No decurso deste temporal, os 
valores máximos de sobreelevação foram entre 40 (Cascais) e 90cm (Viana do Castelo). 

O segundo temporal analisado por Taborda & Dias (1992) ocorreu em Dezembro de 
1981 e diferenciou-se do anterior, nomeadamente porque os valores máximos de 
sobreelevação foram observados num único dia e não ao longo de 5 dias, como no temporal 
de 1978. No entanto, as características das situações meteorológicas dos dois temporais são 
muito semelhantes, com sucessivas passagens de ondulações frontais e ventos fortes de W-
SW. Tal como o temporal anterior, também este provocou fortes estragos na costa 
portuguesa, nomeadamente na zona de Sines. No decurso deste temporal, a altura 
significativa da onda, em Leixões, foi de 9,3m (Capitão, 1992), sendo a altura máxima de 
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14,6m, condições estas que, de acordo com Ferreira (1993), tem um período de retorno de 5 
anos. Os valores máximos de sobreelevação registados  variam entre 40 (Lagos) a 120cm 
(Aveiro) (Figura 6.3). 

A grande amplitude dos estragos provocados por estes temporais ficou a dever-se ao 
facto de, em ambos os casos, terem ocorrido em situação de marés vivas, as quais, todavia, 
não foram excepcionalmente altas. Os níveis máximos de marés atingidos foram de 3,8m 
(temporal de 1978) e 3,6m (temporal de 1981), valores que não se podem considerar fora do 
normal. Caso estes valores tivessem atingido cotas superiores a 4,0m Z.H. ou 4,5m Z.H., 
valores possíveis em Portugal, as danificações teriam sido muito maiores. 

Estes resultados revelam que, ao contrário do que era geralmente aceite, os episódios 
de "storm surge" em Portugal podem atingir amplitude bastante significativa, o que justifica o 
relevo dado a este fenómeno neste relatório. Todavia, apesar do interesse indiscutível de 
trabalho referido, o facto de se terem analisado apenas dois temporais (que nem sequer se 
podem considerar como realmente excepcionais), inviabiliza uma completa caracterização do 
fenómeno em Portugal. 

Assim, existe forte possibilidade de poderem ocorrer episódios de "storm surge" com 
amplitudes significativamente superiores às indicadas. Se tal se verificar em período de marés 
vivas equinociais e em simultâneo com temporais excepcionais, os estragos provocados na 
orla costeira poderão ser muito grandes e, eventualmente, poderá haver perda de vidas 
humanas. Certo é que a probabilidade de ocorrer tal coincidência não é grande. No entanto, a 
história (mesmo a das últimas décadas) demonstra que tais coincidências ocorrem na 
realidade, acarretando, geralmente, grandes custos económicos e sociais. 
6.6. "TSUNAMI" 

"Tsunami", termo japonês que designa um nível elevado das águas num porto, é 
aplicado pelos japoneses às sobreelevações verificadas no litoral (quer nos portos, quer em 
baías, quer em costas expostas) resultantes de perturbações ocorridas no fundo do mar. Há já 
bastante tempo que o termo foi importado para a terminologia cientifica internacional. Em 
Portugal utiliza-se, também, o termo "maremoto" e, por vezes, como sinónimo, o termo 
"macaréu". 

Como se referiu, os "tsunami" são provocados por perturbações muito rápidas 
verificadas no fundo do mar. A causa mais conhecida são os sismos em que se verifica 
ruptura superficial. Todavia, existem vários outros mecanismos indutores de "tsunami", 
nomeadamente associados a crises vulcânicas submarinas e a episódios turbidíticos. 

As ondas de "tsunami" têm comprimentos de onda muito grandes (da ordem dos 80 a 
1200 Km). Consequentemente, o estudo destas ondas excepcionais pode ser efectuado 
utilizando as equações para águas pouco profundas da teoria de Airy. Portanto, a celeridade 
do "tsunami" no oceano será função da raiz quadrada da altura da coluna de água, que em 
termos médios é da ordem dos 4000 a 5000 m. Assim, a celeridade destas ondas é da ordem 
dos 800 Km/h. 

Enquanto se propaga em oceano aberto, o "tsunami" apresenta altura relativamente 
baixa, normalmente inferior a 1m, o que torna muito difícil a detecção da passagem da onda 
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por navios ao largo. Todavia, quando se aproximam da costa e começam a aumentar, podem 
atingir valores com ordens de grandeza uma ou duas vezes superiores aos que possuíam em 
oceano aberto. Esta característica confere frequentemente aos "tsunami" um elevado 
potencial de destruição. 

Um dos "tsunami" mais destruidores da história foi o que em 1 de Novembro de 
1755 atingiu a costa portuguesa, na sequência de um sismo de magnitude excepcionalmente 
elevada. Na realidade, é possível concluir através de interpretação das fontes históricas, que o 
"tsunami" foi responsável por maiores estragos e maior número de mortes que o próprio 
sismo. Aliás, este "tsunami" atingiu também a costa americana com alturas da ordem dos 5m 
ou mais (cerca de metade da altura atingida em Portugal), tendo também aí provocado 
estragos.  

Embora os "tsunami", tais como os sismos, sejam de ocorrência esporádica e não 
previsível, os registos históricos, mesmo os recentes, indicam que: 

a) a sua frequência não é desprezível,  
b) podem ocorrer em qualquer altura,  
c) não há qualquer tipo de periodicidade. 
Entre os muitos "tsunami" da história recente pode referir-se o que foi gerado pela 

erupção do Krakatoa em 1883, o qual atingiu a Indonésia com uma altura estimada em 30 a 
40m, tendo aí provocado cerca de 36 000 mortos. Mais catastrófico do que o "tsunami" de 
Krakatoa foi o que atingiu a baía de Bengala em 1876, tendo originado mais de 200.000 
mortos. 

Na costa ocidental da América do Sul, particularmente susceptível à ocorrência de 
"tsunami", têm-se registado fenómenos deste tipo cuja altura é da ordem dos 40m. No 
entanto, o "tsunami" com maior altura de que há notícia foi o que atingiu em 1737 o Cabo de 
Lopatka, na península de Kamchatka, cuja altura está estimada em 70m. 

O facto de as margens do Pacífico serem as que com mais frequência são atingidas 
por "tsunami", precisamente por ser a principal região sísmica do globo, não significa que não 
possam ocorrer "tsunami" muito grandes em outras costas oceânicas, o que aliás é 
comprovado pelo "tsunami" de 1755 em Portugal. Com efeito, a faixa costeira portuguesa 
deve ser considerada como zona de alto risco dado a sua proximidade e posição livre de 
obstáculos em relação à zona de fractura Açores-Gibraltar, nomeadamente à planície abissal 
da Ferradura e Banco Submarino do Gorringe, onde a maior parte dos sismos que afectam 
Portugal são originados. 

Com efeito, encontram-se frequentemente na documentação histórica referências a 
destruições por "tsunami" em Portugal (Sousa, 1928; Machado, 1937; Moreira, 1973). 
Todavia, essas referências são, muitas vezes, vagas, não sistemáticas e impróprias para 
viabilizarem um estudo suficientemente consistente sobre o assunto. No entanto, encontram-
se na literatura referências a destruições por "tsunami" em tempos bastante recuados, ainda 
antes da nossa era, como o que em 60 AC atingiu a costa portuguesa, gerado por um sismo 
com epicentro provável na zona do Gorringe. 
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Em tempos mais recentes a quantidade e qualidade da informação é melhor. Entre os 
"tsunami" mais catastróficos que atingiram a região portuguesa podem referir-se o de 24 de 
Agosto de 1356, o de 26 de Janeiro de 1531 e o de 1 de Novembro de 1755 (que, segundo 
muitos autores, foi o "tsunami" mais catastrófico de que há registo). Todos estes "tsunami" 
foram gerados por sismos com epicentro provável na zona de Gorringe. 

O "tsunami" de 1755 está bem documentado devido ao inquérito  mandado efectuar 
pelo Marquês de Pombal, o qual esteve na base da magnífica obra publicada por Pereira de 
Sousa. Entre os muitos estragos que provocou na orla costeira, referem-se a destruição de 
edifícios em Lisboa, Cascais, Setúbal, Vila Nova de Milfontes, a inundação da ribeira de 
Odeceixe numa extensão superior a 5 Km, destruições variadas em Budens, (onde a água 
penetrou para o interior cerca de 3 Km), etc., etc..  

A altura do "tsunami" variou de local para local, como é normal, dependendo da 
morfologia da plataforma continental adjacente e da direcção relativa de incidência. Na parte 
Sul  da Ponta de Arrifana atingiu, aparentemente, os 15m de altura. Em Budens, a altura 
atingida foi de cerca de 10 a 12m. Em Sagres, testemunhas oculares referem alturas de 30 a 
60m, e aludem ao transporte de pedras desde a base da arriba até ao seu  topo, as quais 
ficaram na plataforma que se prolonga até à crista da arriba. 

A obra monumental de Pereira de Sousa sobre o terramoto de 1755 é bem 
esclarecedora a propósito do “tsunami” que então ocorreu. Em Lisboa, por exemplo, o autor 
referido transcreve Moreira de Mendonça, o qual diz, que nessa ocasião, “... se retirou o mar, 
deixando nas duas margens ver o fundo às suas águas nunca dantes visto, e encapelando-se 
estas em altíssimos montes, se arrojaram pouco depois sobre todas as povoações marítimas 
com tanto ímpeto, que parecia quererem submergi-las, estendendo os seus limites. Três 
erupções maiores, alem de outras menores, fez o mar contra a terra, destruindo muitos 
edifícios e levando muitas pessoas envoltas nas suas águas.” 

Em Setúbal, Pereira de Sousa transcreve o Padre Manuel Portal: "... o mar derrubou 
as muralhas, entrou pela Vila (bairro central) e pelo Campo quase um quarto de légua, e 
meteu dentro das ruas os barcos". No que se refere ao Algarve, em "... Lagos e Albufeira, 
que como entrou o mar com fúria infernal, levou o que restava das ruínas do terramoto...". 

Infelizmente, Pereira de Sousa faleceu antes de terminar a sua obra monumental, não 
tendo publicado os dados referentes aos distritos em que a faixa costeira em análise se inclui. 
O 4º volume, editado postumamente, e que incide nomeadamente nos distritos de Aveiro e 
Leiria, mais não é do que a publicação de algumas notas que o autor tinha recolhido, faltando-
lhe, obviamente, o capítulo dedicado ao "maremoto". No entanto, mesmo assim, é aí possível 
encontrar algumas referências significativas, como a que é efectuada para a Vieira (Nº. Sr.ª. 
dos Milagres), em que se afirma que, na altura, "... se vio que o mar cresceo mais do 
ordinario sessenta passos, pouco mais ou menos, e que nos rios pelanos saltara a agoa fora 
das suas correntes ...". 

Há relativamente pouco tempo, em 28 de Fevereiro de 1969, verificou-se outro sismo 
(magnitude 7,8 na escala de Richter) com epicentro na zona do Gorringe, que também foi 
indutor de "tsumani" embora de amplitude reduzida. O assunto foi estudado no âmbito de um 
trabalho sobre riscos sísmicos levado a cabo para Sines (D'Appolonia, 1982). A análise dos 
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registos museográficos permite concluir que o "tsunami" induzido por este sismo teve a 
amplitude de 115,5cm em Casablanca, de 85,5cm em Lagos e de 81,5cm em Cascais. 

De acordo com o estudo aludido, foi estimado que um "tsunami" gerado na zona da 
planície abissal de Ferradura-Banco do Gorringe devido a um sismo de magnitude 8,5 a 9,0 
na escala de Ricther, o qual tem um período de retorno calculado em 250 anos, produzirá, na 
origem, uma onda com 3,8m. Ao propagar-se em direcção a Portugal, tal onda reduzir-se-á 
para 2,3m quando sai da zona de perturbação, começando a aumentar nas proximidades do 
continente, aproximando-se da costa à velocidade de 20m/s  atingindo as alturas de 4,4m a 
profundidades de 20m ,e de 7m a profundidades de 5m em frente a Sines, permanecendo 
estes níveis durante cerca de 78 segundos. 

Verifica-se, assim, que a possibilidade da orla costeira portuguesa ser atingida por 
um "tsunami" de grande altura é bem real. Todavia, é pelo menos bizarro que em Portugal se 
tenha dado, e muito acertadamente, bastante atenção ao risco sísmico, tendo sido produzida 
legislação variada, nomeadamente sobre construção anti-sísmica, e pouca ou nenhuma 
atenção tenha sido dada ao risco de "tsunami". 

Convém ter  presente que a ocupação da faixa costeira era, na época em que ocorreu 
o "tsunami" de 1755, bastante reduzida. Actualmente, a situação é completamente diferente, 
nomeadamente nas zonas de Espinho - Cortegaça,  Furadouro,  Aveiro, Costa Nova, 
Vagueira, Praia de Mira, Praia de Tocha, Quiaios, Figueira da Foz, Costa de Lavos, Leirosa, 
Praia da Vieira,  onde existem  núcleos urbanos em que a densidade populacional, pelo menos 
no Verão, é bastante grande. A catástrofe que teria lugar se esta região fosse, actualmente,  
atingida por um  grande "tsunami" é inimaginável. E, no entanto, tal é possível a qualquer 
momento...  

Basta lançar um olhar rápido sobre as plantas dos núcleos urbanos situadas no litoral 
para concluir que, se ocorrer um grande "tsunami", nomeadamente as principais infra-
estruturas de socorro em caso de catástrofe (bombeiros, postos de socorros, unidades de 
apoio, entidades de coordenação, etc.) estão implantadas a cotas tais que, muito 
provavelmente, seriam elas próprias, em grande parte, destruídas ou seriamente 
danificadas. 
6.7. - GESTÃO COSTEIRA E RISCOS NATURAIS 

Facilmente se conclui, do que acabou de se referir, que toda a faixa costeira entre 
Espinho e Nazaré deve ser considerada como zona de risco. E, no entanto, que se saiba, a 
gestão deste litoral não tem minimamente em atenção os riscos associados a elevações do 
nível do mar. Pelo contrário, e apesar da legislação já existente, a construção em zonas de 
risco muito elevado ou de risco extremo continua a progredir a ritmo alarmante. 

É imprescindível e urgente que se tomem medidas preventivas neste litoral,  e que se 
institua, em toda a faixa costeira, uma zonação de riscos. 

Considerando que a maré viva cheia pode atingir quase 4m (ZH) e que o "storm 
surge" pode sobreelevar esse nível de cerca de 1m, e atendendo a que as ondas de temporal 
(com período de retorno de 50 anos) e que progredirão neste nível sobreelevado têm altura 
significativa de cerca de 12m e altura máxima de cerca 21 m, conclui-se que a maior parte 



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 

 142 

dos núcleos urbanos e das construções mais ou menos isoladas existentes no litoral entre 
Espinho e a Nazaré estão sujeitas a risco muito elevado. Caso se verifique a coincidência 
apontada (e convém relembrar que as coincidências acontecem mesmo), as ondas poderiam 
atingir locais situados à cota de 25 metros. 

Assim, de forma pragmática, e na ausência de estudos específicos (que devem 
obrigatoriamente ser efectuados com carácter de urgência), propõe-se, a título preventivo, a 
seguinte zonação tentativa: 

 - Zona de risco muito elevado: abaixo da cota de 5m; 
 - Zona de risco elevado: entre 5 e 10m; 
 - Zona de risco moderado: entre 10 e 25m. 
É evidente que os serviços essenciais se não devem localizar em zonas de "risco 

muito elevado" nem "elevado". 
A zonação apontada é, aparentemente, adequada aos diferentes riscos associados a 

elevações do nível do mar: a elevação secular, temporais, "storm surge" e "tsunami". 


