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RESUMO: A erosão costeira é um problema que afecta muitas zonas litorais do Globo. Em Portugal, os municípios
costeiros do distrito de Aveiro, situados a noroeste da costa Atlântica, são locais críticos. O presente trabalho propõe
uma imagem digital dos territórios que podem ser considerados ameaçados pelo mar, definindo um mapa de
vulnerabilidades. Este mapa baseia-se em aspectos relacionados com: a distância à linha de costa, a cota topográfica,
a geologia, a geomorfologia, o revestimento do solo, a agitação marítima, os níveis de maré, os registos passados de
erosão/acreção e a artificialização conferida por acções antropogénicas. A análise isolada dos diversos parâmetros,
considerados como os mais condicionantes na avaliação da vulnerabilidade, permite uma classificação objectiva em
diferentes classes. Com base nessa classificação e ponderando o grau de importância dos vários parâmetros, é
apresentado um mapa global de vulnerabilidades. Pretende-se que esta representação de vulnerabilidades seja uma
ferramenta auxiliar na gestão e planeamento das zonas costeiras, apoiando as decisões políticas de hierarquização
de prioridades de intervenção.

Palavras-chave: Erosão Costeira, Vulnerabilidades, Distrito de Aveiro, Planeamento e Gestão Costeira.

ABSTRACT: Coastal erosion is a problem of many coastal zones in the Globe. In Portugal, the coastal municipalities of the
Aveiro district, situated at the northwest of the Atlantic coast, are critical places. The present work produces a digital image
of the territories that can be considered threatened by wave actions, defining a map of vulnerabilities. This map is based on
different parameters related to the: distance to the shoreline, topographic data, geology, geomorphology, land use, wave
height, tide levels, history rates of erosion/accretion and human intervention effects on coast. The isolated analysis of those
parameters, considered as the main agents in the evaluation of the vulnerability, allows an objective classification in different
classes. Based on this classification and weighting the importance of each parameter, a global map of vulnerabilities is
presented. The goal of this representation of coastal vulnerabilities is to produce an auxiliary tool in the management and
planning of the coastal zones, supporting the political priorities of intervention.

Keywords: Coastal Erosion, Vulnerabilities, District of Aveiro, Coastal Management and Planning.
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1. INTRODUÇÃO
Durante os últimos três mil anos, o litoral português
ganhou espaço em direcção ao oceano. Porém, nas
últimas décadas esta tendência inverteu-se, o que se
deve a diversos factores, como a subida do nível médio
das águas do mar e a intensificação ou massificação
urbanística da zona costeira (Dias, 1993). Além disso, o
natural fluxo de areias está cada vez mais privado da
sua essência, devido à extracção de areias de rios e
praias, à regularização dos caudais fluviais e ao efeito
de filtro das barragens que reduzem o transporte e a
alimentação de sedimentos necessários à costa. A
contínua destruição do sistema dunar e da sua
vegetação impedem a acumulação de areias, con-
tribuindo ainda mais para a instabilidade dessas
defesas naturais.
Compreender e prever tendências de evolução do
litoral, principalmente em zonas sujeitas à ocupação
humana e que poderão vir a ser afectadas, auxiliar os
órgãos de decisão e planear eventuais intervenções
constitui um desafio nas sociedades modernas. Os
custos de defesa nas regiões costeiras de todo o
mundo têm vindo a aumentar e é necessário avaliar e
perceber os fenómenos envolvidos, de forma a avaliar
essas intervenções em horizontes mais alargados
(Coelho, 2005).
É necessário e urgente estabelecer um zonamento da
faixa costeira que considere a dinâmica da costa, as
erosões generalizadas e a respectiva vulnerabilidade.
Neste trabalho procede-se ao estudo da vulnerabi-
lidade, entendida como a sensibilidade das zonas cos-
teiras às acções energéticas do mar, sendo a sua aná-
lise e a sua evolução ao longo do tempo, essencial em
termos de ordenamento. O risco, definido como sendo
o produto da probabilidade de ocorrência de um acon-
tecimento potencial indesejado (temporal, erosão),
pela consequência indesejada associada a esse
acontecimento (mortes, ferimentos, perda de
território, inundação, destruição do edificado, perda de
actividades económicas, afectação de um ecossiste-
ma), não é abordado neste trabalho.

2. PARÂMETROS 
DE VULNERABILIDADE
O estudo de vulnerabilidades requer uma grande
quantidade de informação e uma abordagem multi-
disciplinar, que deve abranger as áreas da engenharia
e ambiente, a área socio-económica e a área política
(Nicholls, 1998). O primeiro passo fundamental para a
comunidade procurar reduzir o potencial de prejuízos é
determinar e cartografar as vulnerabilidades. Uma

carta de vulnerabilidades poderá facilitar o alcançar de
objectivos tais como a redução de perdas de vidas
humanas, dos estragos em estruturas e edifícios
costeiros, a preservação de ambientes naturais, o
aumento das capacidades de evacuação, a localização
de novas estruturas e edifícios fora das zonas de perigo
e a relocalização de estruturas e edifícios existentes.
A obtenção de um mapa digital de vulnerabilidade
global obriga a uma análise isolada de diversos parâ-
metros, que são entendidos como os mais condicio-
nantes para a classificação das vulnerabilidades,
porque o processo de análise conjunta de todos os
parâmetros é complexo. De seguida, passam-se a
expor os parâmetros considerados neste trabalho,
bem como o Quadro 1, que permite a classificação de
cada parâmetro.

2.1. Distância à Linha de Costa
Em primeiro lugar, considera-se que a mancha de
vulnerabilidades é naturalmente condicionada pela
distância à linha de costa, pois um ponto situado
próximo de uma frente marítima é mais susceptível à
acção energética do mar. Esse efeito vai desvanecendo
à medida que a distância à linha de costa aumenta,
verificando se que os pontos mais interiores devem ser
classificados com baixa vulnerabilidade (Coelho, 2005).

2.2. Cota Topográfica
A topografia define a geometria da área de estudo,
referindo cotas relativamente ao nível médio das águas
do mar. Um ponto situado a uma cota topográfica
elevada, certamente terá menor possibilidade de sofrer
algum impacto do mar e logo será menos vulnerável,
assim como zonas de cota baixa serão mais vulneráveis
às acções do mar (Coelho, 2005). Em Gornitz et al.
(1997), é adoptada uma classificação de altitudes
dividida em cinco categorias. Cada uma das divisões
será passível de corresponder, respectivamente, à
classificação de inundações frequentes, inundações
prováveis, galgamentos ocasionais, galgamentos
remotos e finalmente galgamentos muito improváveis,
consoante a vulnerabilidade vai reduzindo.

2.3. Geologia
A geologia avalia a natureza das rochas e sedimentos,
permitindo criar uma classificação baseada no
comportamento e escala de dureza dos minerais que
as compõem. A classificação adoptada foi adaptada de
Gornitz et al. (1997). Naturalmente, as zonas onde os
sedimentos se apresentam não consolidados, repre-
sentam vulnerabilidades superiores a zonas rochosas.
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2.4. Geomorfologia
A geomorfologia interpreta as formas ou a modelação
do relevo terrestre. A proposta de Coelho (2005)
resulta de uma adaptação do trabalho de Andrade e
Freitas (2002), incorporando alguma da classificação
efectuada por Gornitz et al. (1997) e permite atribuir
índices de classificação em função da geomorfologia,
distinguindo restingas, dunas e lagunas nas altas
vulnerabilidades, de arribas e montanhas, como zonas
de baixas vulnerabilidades.

2.5. Revestimento do Solo
O revestimento do solo representa possíveis alterações
ao comportamento natural do solo em função do tipo de
revestimento. De acordo com Coelho (2005), quanto
maior for o nível de alteração do estado natural de
revestimento de um solo, maior poderá ser a sua
vulnerabilidade. No seu estado natural e permeável, um
solo mais revestido poderá ser menos vulnerável (a
vegetação confere uma defesa natural ao solo, ao
contrário de um solo não revestido e consequentemente
sem capacidade de retenção natural de sedimentos).

2.6. Acções Antropogénicas 
As acções antropogénicas com influência no com-
portamento natural da dinâmica costeira devem in-
cluir não só a acção directa com o objectivo de defesa
e redução de vulnerabilidades, mas também o efeito
negativo de intervenções, muitas vezes com relação
indirecta na região costeira. Segundo Veloso-Gomes e
Taveira Pinto (1997) a classificação deste tipo de
vulnerabilidades deve ser função da redução das
fontes sedimentares (devido a extracção de areias,
dragagens, aproveitamentos hidroeléctricos, quebra-
mares e esporões) e do grau de intervenções de
defesa já efectuadas no local e da sua eficácia, sendo
menores as vulnerabilidades em zonas onde existam

defesas, como esporões, obras aderentes, alimenta-
ção artificial, dunas artificiais e paliçadas para
retenção de areias.

2.7. Máxima Altura de Onda Significativa
Os valores de alturas de onda são extremamente
variáveis no espaço e no tempo. A gama de alturas de
onda significativas que incidem sobre uma região
costeira serve como indicador da energia das ondas e
relaciona se directamente com o potencial de
transporte de sedimentos, pelo que em situações de
temporal ocorre uma maior movimentação de
sedimentos (Coelho 2005). Foi escolhida a máxima
altura de onda registada na rebentação para
representar essa capacidade energética. Desta forma,
zonas mais abrigadas serão menos vulneráveis. Para
classificação deste parâmetro foi adoptada a proposta
de Gornitz et al. (1997).

2.8. Máxima Amplitude de Maré
As marés são movimentos periódicos caracterizados
por elevações e abaixamentos do mar, de origem
astronómica que vão depender da configuração dos
oceanos, baías, braços de mar, etc. Deve-se
considerar o seu impacto como agente erosivo e de
transporte de sedimentos na linha da costa. O ciclo de
amplitudes varia ao longo do dia, definindo a linha da
costa. Gornitz et al. (1997) apresentam um critério de
divisão de vulnerabilidades em função das amplitudes
de maré registadas na costa.

2.9. Taxas Médias de Erosão/Acreção
A utilização das taxas de movimentação da linha de
costa é uma das medidas mais utilizadas por
cientistas e engenheiros, aparecendo nas figuras de
planeamento para indicar a dinâmica e os perigos na
costa (Dolan et al., 1991).

Muito baixa

1

> 1000

> 30

Rochas
magmáticas

(granito, gabro,
basalto, etc.)

Baixa

2

> 200

1000
> 20 

30

Rochas
metamórficas
(xisto, gneisse,
mármore, etc.) 

Moderada

3

> 50

200
> 10 

20

Rochas
sedimentares

(calcário, arenito,
argilito, etc.)

Alta

4

> 20

50
> 5 

10  

Sedimentos não
consolidados de

grandes dimensões,
litologia variada

Muito alta

5

20

5  

Sedimentos não
consolidados de

pequenas
dimensões (areias,

argilas e siltes)

Quadro 1 – Classificação dos parâmetros de vulnerabilidade.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Vulnerabilidade

Distância à linha 
de costa (m)

Cota topográfica (m)

Geologia

o quadro 1 continua na próxima página >



As taxas de movimentação da linha da costa repre-
sentam o registo da evolução passada e podem ser um
indicador das tendências futuras. Gornitz et al. (1997)
propõem uma divisão de vulnerabilidades em função das
taxas de erosão e acreção. Conjugando propostas de
outros autores, Coelho (2005) propõe uma classificação
que se considera adequada à generalidade das situações.

3. CARACTERIZAÇÃO 
DO LITORAL DO DISTRITO 
DE AVEIRO
A aplicação da classificação exposta no Quadro 1, para
cada um dos parâmetros, foi adoptada nos concelhos
litorais do distrito de Aveiro (Espinho, Ovar, Murtosa,
Aveiro, Ílhavo e Vagos). Incluíram-se ainda os
concelhos de Santa Maria da Feira e de Estarreja e
duas freguesias de Albergaria-a-Velha (Angeja e
Frossos) de forma a homogeneizar a largura de uma
faixa de sensivelmente 20 km, visível na Figura 1.
Toda a faixa litoral do distrito corresponde, em geral, a
uma forma aplanada e de baixa altitude, constituída
por praias expostas e dunas. É de observar que a
laguna de Aveiro é dominante na faixa costeira

estudada, pois possui extensos depósitos aluvionares,
formando ilhas, com elevado número de canais de
pequena profundidade e de contornos irregulares.
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Muito baixa

1

Montanhas

Floresta

Intervenções com
estruturas de

manutenção da
posição da linha

de costa

< 3.0

< 1.0

> 0
Acreção 

Baixa

2

Arribas rochosas

Vegetação
rasteira, solo

cultivado e jardins

Intervenções sem
estruturas, mas

sem evidência de
redução nas fontes

sedimentares

3.0

< 5.0

1.0

< 2.0

> -1
0

Moderada

3

Arribas erodáveis,
praias abrigadas,
zonas interiores
de relevo pouco

acentuado

Solo não revestido

Intervenções sem
estruturas, mas

com evidência de
redução nas fontes

sedimentares

5.0

< 6.0

2.0

4.0

> -3
-1

Alta

4

Praias expostas,
planícies 

Urbanizado rural

Sem intervenções
e sem evidência
de redução nas

fontes sedimentares

6.0

< 6.9 

> 4.0

6.0 

> -5
-3

Muito alta

5

Dunas, restingas,
estuários,

aluviões, lagunas

Urbanizado 
ou industrial

Sem intervenções
e com evidência
de redução nas

fontes sedimentares

6.9   

> 6.0 

-5
Erosão  

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Vulnerabilidade

Geomorfologia

Revestimento do solo

Acções antropogénicas

Máxima altura de onda
significativa (m)

Máxima amplitude 
de maré (m)

Taxas médias de
erosão/acreção (m/ano)

continuação do quadro 1

Figura 1 – Zona de estudo, correspondendo aos concelhos
costeiros do distrito de Aveiro.
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Entre Espinho e Vagos, o litoral é essencialmente do
tipo arenoso, onde se verifica um balanço sedimentar
negativo, que se reflecte em graves problemas de
erosão costeira. Na realidade, praticamente todos os
problemas desta faixa litoral estão relacionados com a
erosão costeira com origem na deficiência sedimentar.
O litoral a Sul da foz do rio Douro regista uma redução
da alimentação sedimentar, que se verifica desde a
construção das barragens ao longo do rio e é agravada
pelas dragagens que retiram volumes de areia ao
sistema costeiro (EUrosion, 2003).
Todo o litoral do distrito é extraordinariamente dinâmi-
co e a ocupação humana apesar de ser muito assimé-
trica, tem contribuído fortemente para a destruição
das protecções naturais contra fenómenos da erosão.
Para combater a regressão da linha de costa foram
construídas desde a década de 70 do século XX,
múltiplas estruturas de protecção, artificializando o
litoral em alguns sectores mais críticos, nomeada-
mente em Espinho, Esmoriz, Cortegaça e Furadouro e
na zona entre a Costa Nova do Prado e a Vagueira.
Estas intervenções conduziram a uma relativa estabili-
dade, devido à dissipação da energia das ondas nas
obras longitudinais aderentes e à acumulação de areia
a norte de esporões.

4. METODOLOGIA 
DE TRAÇADO DOS MAPAS
Com base nos parâmetros e nas classes de classi-
ficação apresentadas no Quadro 1, procedeu-se à
elaboração de nove mapas para representar cada um
dos parâmetros atrás referidos.
Para a análise do parâmetro relativo à distância à
linha de costa recorreu-se a cartas militares à escala
1:25000, do Instituto Geográfico do Exército (IGE), cor-
respondentes ao distrito de Aveiro. Estas cartas foram
trabalhadas em formato digital, permitindo o traçado
de linhas divisórias das diferentes classes, para uma
primeira análise da metodologia. No entanto, para a
aplicação da metodologia no futuro será conveniente
recorrer ao tratamento de maiores escalas (pelo
menos 1:5000). Em função da linha de costa das cartas
militares, foram marcadas linhas às distâncias de 20,
50, 200 e 1000 metros, definindo os limites das
diferentes classificações de vulnerabilidade. Para
efectuar a análise do parâmetro topografia, recorreu-
se às mesmas cartas, representando graficamente as
linhas de cota 0, 5, 10, 20 e 30 metros, referidas ao
zero topográfico (nível médio das águas do mar).
O estudo da geologia teve por base cartas geológicas,
à escala 1:50000 do distrito de Aveiro, do IGE. Para a

delimitação das zonas de diferente vulnerabilidade,
relativamente à geomorfologia foram utilizadas as
cartas militares, em substituição das cartas geomor-
fológicas (1:500000).
Houve alguma dificuldade em aceder a informação
sobre o uso do solo. Assim, a representação da
vulnerabilidade relativa ao revestimento do solo foi
baseada na divisão apresentada nas cartas de
ocupação de solo do Instituto Geográfico Português
(IGP), referida a informação de Agosto de 1990. Estas
cartas de ocupação de solo apresentam elevado
detalhe, dividindo o uso de solo em parcelas de peque-
na dimensão. Para proceder à representação a uma
escala compatível com os restantes parâmetros,
diluíram-se as manchas de vulnerabilidade em par-
celas de maior dimensão, por aproximação ao maior
grau de vulnerabilidade, reduzindo também o efeito de
qualquer subavaliação que poderia resultar do
agravamento inerente a alterações de ocupação de
solo desde 1990.
A representação dos restantes parâmetros é do tipo
linear, já que dependem unicamente de avaliações
junto à linha de costa. A identificação das intervenções
de defesa necessária na classificação das acções an-
tropogénicas foi feita com base em cartas militares,
fotografia aérea e por visitas aos locais. No que respei-
ta à análise do parâmetro altura de onda, classifica-
se toda a costa com vulnerabilidade máxima. Para
esta avaliação consideraram-se os registos do
Instituto Hidrográfico (IH), para uma bóia localizada
ao largo de Leixões. A simulação da propagação da
onda até à zona de rebentação foi efectuada com
recurso a modelação numérica e resultou em valores
máximos superiores a 6.9 metros ao longo de toda a
extensão de costa analisada. Com base no IH,
assumem-se valores de amplitude de maré na costa
Ocidental entre 3 a 4 metros.
A análise do parâmetro relativo a taxas de erosão e/ou
acreção foi realizada com base em valores propostos
por vários autores e apresentados em EUrosion (2003).
Foram adoptados valores médios ponderados, devido
ao facto de existirem entre os diversos estudos,
diferentes intervalos de tempo de análise e diferenças
nos valores de taxas de erosão e/ou acreção
propostos. Para mitigar essa dificuldade e a lacuna de
valores em alguns trechos, também se recorreu a
fotografia aérea e a cartas militares.
Com base nas noções e metodologia expostas, a
Figura 2 representa os vários graus de vulnera-
bilidade correspondentes à análise individual de cada
parâmetro.
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Figura 2 – Representação dos parâmetros de vulnerabilidade para o distrito de Aveiro (baseado em Segurado-Silva e Granjo, 2006).
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5. MAPA DE VULNERABILIDADE
GLOBAL 
A conjugação de todos os parâmetros de forma a
apresentar apenas um mapa que represente a
vulnerabilidade global às acções energéticas do mar é
subjectiva. Os diversos parâmetros considerados
relevantes na avaliação de vulnerabilidades das zonas
costeiras às acções energéticas do mar têm natural-
mente diferente importância e devem representar
pesos variáveis na classificação final de vulnerabili-
dade. No entanto, o peso que deve ser atribuído a cada
parâmetro não é necessariamente igual em todos os
locais das zonas costeiras, pelo que a análise da
melhor forma de ponderação é difícil de efectuar
(Coelho et al., 2006).

5.1. Ponderação dos Parâmetros de Vulnerabilidade
Estudos realizados por Coelho et al. (2006), Segurado-
Silva e Granjo (2006) e sondagens de opinião revelam dife-
rentes perspectivas na forma de atribuição da importância
relativa de cada parâmetro. No entanto, constata-se que é
genericamente aceite que a distância de cinco quilóme-
tros à linha de costa representa um limite razoável para
que a vulnerabilidade seja considerada mínima. Também
se estabelece uma faixa de cem metros onde a distância
deve ser considerada com um peso semelhante ao dos
outros parâmetros. Assim, após o limite de 100 metros,
admite-se um aumento gradual linear da importância
da distância à linha de costa em prejuízo da importância
de todos os outros parâmetros, de maneira a que, a
partir de 5000 metros de distância à linha de costa, a
classificação global resulte obrigatoriamente na classe
de vulnerabilidade muito baixa. O Quadro 2 resume os
pesos atribuídos a cada um dos parâmetros.

Distância à linha de costa (d)

< 100 m

6/28

6/28

6/28

2/28

2/28

2/28

2/28

1/28

1/28

Parâmetros de Vulnerabilidade

DC - Distância à linha de costa

CT - Cota topográfica

GL – Geologia

GM – Geomorfologia

RS - Revestimento do solo

AO - Máxima altura de onda significativa

EA - Taxa média de erosão/acreção

AM - Máxima amplitude de maré

AA - Acções antropogénicas

> 100 m

6     0.665(d-100)   6
28          4900        22

Quadro 2 – Peso de cada um dos parâmetros na classificação global de vulnerabilidade, em função da distância à linha de costa.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

+

2     0.665(d-100)   2
28          4900        22

+

1     0.665(d-100)   1
28          4900        22

+

6     0.665(d-100)   
28          4900      

+

Nas equações apresentadas no Quadro 2, d representa
a distância à linha de costa, expressa em metros. Na
faix de 100 metros mais próxima da linha de costa, a
geologia, a distância e a cota são os parâmetros mais
valorizados. D acordo com o estudo desenvolvido por
Segurado-Silva e Granjo (2006), as amplitudes de maré
e as acções antropogénicas são os parâmetros consi-
derados de menor importância.
O Quadro 3 representa os limites máximos e mínimos
que podem ser obtidos a diferentes distâncias da linha
de costa, caso todos os parâmetros sejam classifica-

dos com o valor de 5 ou de 1, respectivamente (com
excepção da classificação do parâmetro DC, que
naturalmente será função da distância à linha de costa).
Verifica-se que a classificação global de vulnerabilida-
de é necessariamente muito baixa (< 1.5) a partir de
uma distância superior a 5000 metros da linha de
costa. A partir de 200 metros, será impossível obter
valores de vulnerabilidade global muito elevados (>
4.5). Até aos 50 metros, nunca se pode obter uma
classificação de vulnerabilidade muito baixa (< 1.5).
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5.2. Representação do Mapa de Vulnerabilidades Global
A Figura 3 apresenta o mapa de vulnerabilidade global
correspondente aos concelhos costeiros do distrito de
Aveiro. Para a representação do mapa foi criada uma
grelha de pontos, permitindo classificá-los relativa-
mente a todos os parâmetros de forma isolada, de
acordo com os mapas da Figura 2. Para os parâmetros
de representação linear, foi considerado para os pontos
situados em zonas interiores o mesmo valor do atribuí-
do na linha de costa. Por esse motivo, os limites a Norte
e a Sul da faixa costeira representada não foram
classificados e não são representados na Figura 3.
Por aplicação da ponderação apresentada no Quadro
2, foi obtida a vulnerabilidade global em cada ponto da
grelha. Por interpolação entre valores dos pontos da
grelha, foram definidas as curvas de igual vulnerabili-
dade global para os valores de 1.5, 2.5, 3.5 e 4.5, que
correspondem aos limites entre classificações de vul-
nerabilidade, permitindo o traçado representado na
Figura 3.

Na análise da figura, pode-se verificar que as faixas
correspondentes aos vários graus de vulnerabilidade
apresentam uma extensão relativamente uniforme, e
uma gradual diminuição à medida que a distância à
linha de costa aumenta. Verifica-se que a faixa de
vulnerabilidade máxima abrange zonas costeiras
correspondentes a zonas de praia. Apenas os conce-
lhos de Espinho, Aveiro e parte da Murtosa não apre-
sentam vulnerabilidades muito alta, relacionado com o
facto de terem baixas classificações nos parâmetros de
taxas de erosão e de acções antropogénicas.
As faixas de grau de vulnerabilidade alta (3.5 a 4.5) são
extensas, apresentando larguras entre 200 metros e
1300 metros. As vulnerabilidades média (2.5 a 3.5) e
baixa (1.5 a 2.5) chegam a apresentar faixas com cerca
de 2500 metros de largura cada. Na zona de Espinho,
a vulnerabilidade muito baixa (< 1.5) é atingida a cerca
de 2500 metros de distância da linha de costa.

6. CONCLUSÃO
Em geral, todo o litoral representa zonas de difícil
gestão, onde fenómenos complexos ocorrem e uma
dinâmica intensa modela a costa. A constante
instabilidade destas zonas, associada à pressão que
ocorre sobre elas devido a interesses humanos, so-
ciais e económicos conduz à necessidade de possuir
ferramentas de auxílio ao planeamento e gestão.
O mapa realizado para o distrito de Aveiro, permite
estabelecer um zonamento que indica os vários graus
de vulnerabilidade face às acções energéticas do mar,
facilitando deste modo, a gestão de espaços no senti-
do de hierarquizar prioridades e estabelecer critérios
de intervenção sobre a costa.
A representação obtida apresenta resultados coeren-
tes e ajustáveis à situação que se verifica actualmente,
no que respeita à identificação de zonas com proble-
mas originados pelas acções do mar. O distrito de
Aveiro caracteriza-se essencialmente por cotas bai-
xas, com predominância de zonas de praia, areal e du-
nas, onde se registam consideráveis taxas de erosão e
elevada alteração do revestimento do solo, sendo o
clima de agitação bastante energético. Deste modo, a

Quadro 3 – Limites de vulnerabilidade global, em função da distância à linha de costa.

DC

Distância (m)

Máximo

Mínimo

12345

< 20

5.00

1.86

20 - 50

4.79

1.64

50

4.57

1.43

200

4.54

1.46

200

4.32

1.23

1000

3.99

1.34

1000

3.65

1.00

5000

1.48

1.00

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Figura 3 – Representação do mapa de vulnerabilidade
global para o distrito de Aveiro.
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classificação de vulnerabilidade obtida é elevada em
grandes extensões.
Entende-se que para zonas de elevada vulnerabilidade
podem ser definidas acções de gestão e planeamento
específicas, como a relocalização de edificações exis-
tentes, a proibição de construção de novas edificações,
a promoção de campanhas de preservação das defe-
sas naturais e a monitorização periódica das obras de
defesa já existentes (mantendo um baixo custo para a
respectiva manutenção).
É também necessária uma reavaliação periódica do
mapa de vulnerabilidade relativo a alguns parâmetros,
em função da evolução da posição da linha de costa,
das alterações de revestimento do solo, das acções
humanas sobre a zona costeira, pois estas podem ter
consequências na classificação de vulnerabilidade
global. Considera-se fundamental a aplicação desta
metodologia a outras regiões de características mais
heterogéneas, para a sua total validação.
Por fim, é conveniente referir que é possível identificar
trechos costeiros muito vulneráveis às acções do mar,
mas com baixo grau de exposição, considerando que a
exposição depende da ocupação humana, do nível de
actividades económicas potencialmente afectadas
pelos problemas de erosão, dos prejuízos no patrimó-
nio histórico e ecológico. O cruzamento das vulnera-
bilidades com os níveis de exposição resulta numa
classificação de risco. Uma proposta de classificação
final de riscos de exposição das zonas costeiras às
acções energéticas do mar está actualmente em fase
de desenvolvimento.
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