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RESUMO: A análise de padrões morfológicos, morfodinâmicos e hidrodinâmicos na interface entre o mar e a 
terra e a sua correlação ao longo do tempo são de grande importância para a compreensão da evolução da zona 
costeira, bem como para a sua gestão e planeamento. A área de estudo situa-se entre a Barrinha de Esmoriz 
e o Furadouro, numa extensão de cerca de 11.5 km. O objectivo principal deste trabalho é a identificação e 
análise de formas/padrões morfológicos e hidrodinâmicos, assim como a classificação morfológica das praias 
e a sua relação com o processo erosivo. Neste sentido, foram recolhidos vários tipos de dados, nomeadamente 
fotografias aéreas, sedimentares, de níveis de maré e de agitação marítima, constatando-se a existência de 
diversas lacunas nos conjuntos de dados. A metodologia desenvolvida permitiu a identificação e obtenção da 
dimensão e do espaçamento de diversas formas/padrões morfológicos e hidrodinâmicos e linhas de vegetação 
históricas. Os resultados foram correlacionados com as condições de agitação e de nível de maré, verificando-
se, em geral, uma correlação entre estes parâmetros e a dimensão e o espaçamento das hidroformas e 
hidromorfologias locais. 

Palavras-chave: Hidroformas, hidromorfologias, erosão, zona costeira.

ABSTRACT: The analysis of morphological, morphodynamic and hydrodynamic patterns at the interface between 
sea and land and their correlation over time are of great importance for understanding the evolution of the 
coastal zone, as well as their management and planning. The study area, with a length of 11.5 km, is located 
between the Barrinha de Esmoriz and Furadouro. The main objective of this work is the identification and analysis 
of hydrodynamic and morphological forms/patterns and beaches morphological classification and their relation 
with erosion process. Therefore, several types of data, including air-photography, sedimentary, tidal ranges 
and wave climate were collected. The methodology developed allowed the identification, sizing and spacing 
quantification of hydrodynamic and morphological forms/patterns and historical vegetation lines. The results 
were correlated with the wave climate and tidal level, showing in general, a good correlation between these 
parameters and the size and spacing of local hidroforms and hydromorphologies.

Keywords: Hydroforms, hydromorfologies, erosion, coastal zone. 



16 Análise de formas e padrões costeiros como indicadores de erosão na zona costeira Noroeste de Portugal

O texto deste artigo foi submetido para revisão e possível publicação em Fevereiro de 2010, tendo sido aceite pela Comissão de Editores Científicos 
Associados em Maio de 2010. Este artigo é parte integrante da Revista Recursos Hídricos, Vol. 31, Nº 2, 15-26, Novembro de 2010.
© APRH, ISSN 0870-1741

1. INTRODUÇÃO
A zona costeira portuguesa é formada essencialmente 
por três tipos de costas: arenosa, de arriba e rochosa 
(Figura 1). As zonas costeiras arenosas estão 
associadas a fontes sedimentares, destacando-se 
a influência dos rios na costa noroeste e das arribas 
na costa sudeste. A influência dos rios é observada 
especialmente a sul da embocadura do rio Douro 
onde as praias se estendem por cerca de 150 km, 
sendo interrompidas por um pequeno trecho de arriba 
designado por Cabo Mondego. A primeira parte do 

sector é dominada pelo sistema lagunar da Ria de 
Aveiro. Para além deste sector há ainda a destacar dois 
outros sectores em que os rios são a principal fonte 
sedimentar localizados no sul de Portugal, próximo de 
Lisboa. Um desses sectores localiza-se na margem 
sul da embocadura do rio Tejo, a zona costeira da 
Costa da Caparica e o outro sector na margem sul 
da embocadura do rio Sado, a península de Tróia. No 
caso das arribas a sua influência é sobretudo notória 
na costa sudeste do Algarve, onde se encontra situado 
um importante ecossistema lagunar, a Ria Formosa, 
formado por ilhas barreira. 

Figura 1 - Evolução das áreas drenadas antes e após a construção de barragens (Veloso-Gomes et al., 2006).
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Estes sectores estão actualmente sob um processo 
erosivo que importa compreender. No entanto, 
o processo erosivo do litoral português, tem-se 
manifestado desde o início do século XIX. O processo 
erosivo é traduzido pelo recuo da linha de costa e da 
duna frontal, inundação, destruição de infraestruturas 
e defesas costeiras, roturas e galgamento do cordão 
dunar (Taveira-Pinto et al., 2007). 
A zona costeira está em constante mudança para 
escalas temporais de curta ou longa duração, devido 
a factores naturais e antropogénios. As razões 
apontadas e caracterizadas em diversos estudos (e.g. 
Veloso-Gomes et al., 2006) para a ocorrência deste 
processo são: a redução das fontes sedimentares 
como consequência da alteração do regime hidrológico 
causada pela construção de barragens (Figura 1), 
a dragagem de canais de navegação, a extracção de 
sedimentos, as obras de defesa transversais e as 
estruturas portuárias, a pressão urbana, entre outros.
Analisando e comparando( Figura 1) a área de 
drenagem natural para o Oceano Atlântico no século 
XIX (sem barragens) e a área de drenagem natural 
actual (com barragens), observa-se que a área de 
drenagem natural ficou reduzida a apenas 13% da 
área inicial.
O entendimento da morfodinâmica e hidrodinâmica 
costeira, em particular o conhecimento das 
características e das hidroformas e das 
hidromorfologias, é essencial para compreender o 
comportamento da zona praia submersa e emersa. 
Este conhecimento poderá ser vital para a melhoria 
da gestão das zonas costeiras e definição de linhas 
orientadoras estratégicas a médio e a longo prazo. No 
entanto, a maioria dos estudos desenvolvidos estão 
relacionados com a costa e a praia, centrando-se 
essencialmente na quantificação do recuo da linha de 
costa, na evolução do perfil de praia e na localização e 
identificação de galgamentos de dunas. 
Este trabalho tem como objectivo principal a 
introdução de uma nova abordagem de conhecimento 
do comportamento e dinâmica da praia submersa 
e emersa e a sua relação com a agitação local e o 
regime de maré, baseado em formas morfológicas e 
padrões hidrodinâmicos. Para identificar as formas 
morfológicas e padrões hidrodinâmicos foi desenvolvida 
uma metodologia de análise, recorrendo a um sistema 
de informação geográfica (SIG) e de detecção remota, 
que será sucintamente descrito. 

2. ZONa De esTUDO
A metodologia desenvolvida foi aplicada ao sector 
Esmoriz-Furadouro, localizado na zona costeira 
noroeste de Portugal, caracterizada por uma elevada 

dinâmica, constantemente em mudança. Este sector 
apresenta a norte um pequena lagoa designada por 
Barrinha de Esmoriz e a sul o aglomerado urbano do 
Furadouro, perfazendo uma extensão de cerca de 11.5 
km (Figura 2). A zona de estudo é composta, d, por que 
variam muito rapidamente no tempo, ajustando-se 
à agitação local e regime de maré. Estas alterações 
podem ser profundas, conduzindo a que formas/
padrões existentes possam ser substituídos por outros 
melhor adaptados às novas condições de agitação e de 
maré. A deriva litoral dominante apresenta a direcção 
norte-sul.
Relativamente à agitação, caracteriza-se por altura 
de onda significativa (Hs) de 2 a 3 m com o período a 
variar de 8 a 12 s, embora em eventos de tempestade a 
altura de onda significativa possa exceder os 8 m com o  
período a variar entre 16 e 18 s. A direcção da agitação 
apresenta frequências e intensidades mais elevadas do 
quadrante NW com 43.8 % das ocorrências, seguindo-
se o quadrante WNW e NNW com 28.0% e 21.2%, 
respectivamente (Veloso-Gomes et al., 2006).
O regime de maré é do tipo semidiurno, com períodos 
de aproximadamente 12h25m, atingindo em preia-
mar de águas vivas os 4.0 m (ZH). Deste modo, e de 
acordo com a classificação da zona costeira com 
base na maré, esta zona costeira é classificada como 
mesotidal (2 a 4 m de amplitude). 

3. eNQUaDRaMeNTO
Nas últimas décadas diversos modelos e classificações 
morfológicas de praias foram apresentados por 
diversos autores como por exemplo Wright e Short 
(1984), Sunamura (1988), Lippmann e Holman (1990), 
Masselink e Short (1993), Masselink e Hegge (1995) e 
Short (1999 e 2006).
Wright e Short (1984), adaptaram o parâmetro de 
velocidade adimensional (Ω) ou parâmetro de Gourlay 
(1968) para classificar sistemas de praia microtidais 
do sudoeste Australiano. Este parâmetro combina a 
altura de onda na rebentação (Hb), o período de onda 
(T) e a velocidade de queda dos sedimentos (Ws) através 
da expressão:

[1]Ω = b

s

H
W T

Esta classificação agrupa os sistemas de praia em 
seis estados morfológicos (dois extremos e quatro 
intermédios). Quando Ω<1 as praias tendem a ser 
reflectivas (inclinadas e sem barras), quando se situa 
entre 2<Ω<5 são designadas por intermédias (uma ou 
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Figura 2 - Localização da área de estudo.
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duas barras), e quando Ω>6 tendem a ser dissipativas 
(inclinação reduzida e com múltiplas barras). 
Short (1999) apresenta uma sequência tridimensional 
da mudança do estado morfológico de praia acrecivo 
e erosivo baseado nas condições de agitação 
apresentadas por Short (1979), Wright e Short (1984), 
Sunamura (1988), Lippmann e Holman (1990). Este 
modelo para além dos seis estados acrecivos do 
modelo de Wright e Short (1984), incorpora seis 
estados erosivos.
Short (2006) apresenta uma classificação global para 
a costa Australiana, incorporando todos os tipos de 
praias com base nas características da onda, marés e 
sedimentos. Esta classificação, de uma forma resumida, 
apresenta 15 estados morfológicos de praia, distribuídos 
por zonas costeiras dominadas pela maré (seis tipos 
de praia de Wright e Short (1984)), três tipos de maré 
modificada (três estados apresentados por Masselink 
e Short (1993)), quatro tipos em zonas costeiras 
dominadas pela maré, e dois tipos com planície rochosa 
ou planície de recife de coral que dominam a zona inter 
e subtidal. 
Os modelos referidos anteriormente apresentam de 
uma forma geral parâmetros semelhantes, tais como 
Hb, TR, T, Ws ou d e ângulo de inclinação da face da 
praia β, para caracterizar os estados morfológicos das 
praias. Contudo, no caso da zona costeira portuguesa 
não existem muito dados dos parâmetros Hb, d e tan β. 
Paralelamente, estes modelos são representados 
por ilustrações que caracterizam os vários estados 
morfológicos, recorrendo à tipologia de formas/
padrões morfológicos e hidrodinâmicos, como por 
exemplo: barras submersas (transversais, crescênticas, 
descontínuas, anexas à zona costeira e paralelas), 
canais, crescentes de praia, crescentes de maré alta, 
megacrescentes, crescentes de erosão, mini e correntes 
de retorno, crista de bermas e berma de erosão entre 
outros. 
Neste contexto, a análise morfológica baseada em 
fotografias aéreas de diferentes anos e a comparação 
das formas/padrões costeiros identificados com as 
ilustrações dos modelos é uma boa aproximação para 
classificar e perceber a morfologia e o comportamento 
(acrecivo ou erosivo) da praia ao longo da zona costeira 
em estudo. 
As formas/padrões identificadas nas fotografias aéreas, 
serão elementos essenciais para a compreensão e 
identificação do processo erosivo, bem como para a 
localização de zonas potencialmente mais vulneráveis 
a episódios de galgamentos e roturas de dunas em 
períodos de tempestade. 
Para atingir o objectivo proposto foi desenvolvido 
um Sistema de Informação Geográfica (SIG) e uma 
metodologia de análise de fotografias aéreas. 

4. MeTODOLOGIa
4.1. Base de dados SIG – COMODY

Actualmente, os dados georrefenciados apresentam 
uma importância vital no estudo de fenómenos 
e processos naturais, estando intergrados numa 
plataforma de Sistemas de Informação Geográfica 
(SIG). 
O SIG torna possível a realização de diversas análises 
espaciais, tais como o recuo da linha de vegetação, a 
evolução dos aglomerados urbanos, a evolução dos 
aglomerados urbanos, a identificação de formas/
padrões morfológicos e hidrodinâmicos, a dimensão e 
a localização ao longo do tempo. Permite também a 
ampliação da área de estudo com elevada facilidade 
(em desenvolvimento), assim como a introdução da 
novos dados, sobrepor e comparar informação e dados. 
Na Figura 3 é apresentada uma ilustração simples da 
estrutura da base de dados de morfodinâmica costeira 
(Coastal Morfodynamic GIS - COMODY) desenvolvida.

Figura 3 - Estrutura simplificada da base de dados COMODY.

A base de dados COMODY armazena vários 
conjuntos de dados vectoriais e raster, bem como 
informação alfanumérica tais como: fotografias 
aéreas; levantamentos topográficos de 1996 e 2001 
à escala 1:2000; fotografias oblíquas de 2001 (dois 
levantamentos) e de 2002; dados de maré; dados de 
agitação ao largo (com falhas); granolumetria dos 
sedimentos; inclinação das praias para 1996 e 2001; 
cartas militares e náuticas de 1974/1975 e 1998 
(1:25000). Os dados resultantes da identificação visual 
em ambiente SIG foram também armazenados na 
base de dados COMODY.
A primeira tarefa efectuada consistiu na aquisição 
de dados, especialmente de fotografias aéreas, que 
se encontravam dispersas por diversas instituições, 
Tabela 1. Após uma análise quantitativa e qualitativa, 
concluiu-se que o número de levantamentos de 
fotografias aéreas seria razoável. No entanto, alguns 
levantamentos fotográficos apresentavam reduzida 
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qualidade/resolução, cobriam apenas parcialmente o 
sector em estudo e apresentavam diferentes formatos 
(digital e em papel). Esta análise revelou também, 
que os dados não possuíam o mesmo sistema de 

coordenadas, não estando alguns georreferenciados, 
os pontos de controlo fornecidos apresentavam erros 
elevados e os parâmetros do voo e da câmara era 
desconhecidos.

Data do Levantamento 
Nível de Maré Características da Agitação

Preia-mar (m) Baixa-mar (m) Altura (m) Período (s) Direcção (N)

13 de Junho, 1958 2.88 (12.20 h) 1.19 (17.47 h) 1.4<Hs<1.5 11.6<Ts<12.7 260<θ<280

11 de Outubro, 1967 2.73 (09.02 h) 1.29 (15.46 h) Indisponível

27 de Agosto, 1995 3.54 (15.31 h) 0.62 (09.14 h) 1.3<Hs<1.9 8<Ts<12.5 294<θ<332

29 de Setembro, 1996 3.68 (16.10 h) 0.4 (09.56 h) 1.9<Hs<2.7 10<Ts<12 300<θ<320

12 de Junho, 1998 3.40(16.16 h) 0.81 (09.58 h) 1.3<Hs<2.3 6.4<Ts<8.9 292<θ<316

17 de Setembro, 2001 3.83 (14.40 h) 0.38 (08.23 h) 1.2<Hs<1.8 8.8<Ts<10.1 316<θ<335

13 de Agosto, 2002 3.38 (05.59 h) 0.77 (11.58 h) 1.0<Hs<1.9 7.7<Ts<8.4 318<θ<331

28 de Outubro, 2002* 2.76 (06.46 h) 1.31(13.10 h) 2.3<Hs<4.1 6.7<T<11.5 -

Tabela 1 - Dados fotográficos adquiridos, características da maré e da agitação, relativos aos  levantamentos fotográficos 
utilizados. 

*Estimado com base em dados do Cabo Silleiro, Espanha.

Para integrar e armazenar os levantamentos 
fotográficos em papel no SIG desenvolvido, 
procedeu-se à sua conversão para formato digital, 
sendo posteriormente georreferenciados. Após a 
georreferenciação os dados foram validados por 
comparação com dados georreferenciados e calculado 
o erro médio residual (RMS ± 3).Os dados em formato 
digital mas com um sistema de coordenadas diferente, 
sofreram um processo de conversão de coordenadas 
de referência do trabalho.

4.2. Interpretação da Fotografia Aérea 

A fotografia regista, para um dado momento, um 
conjunto de informações, que no presente trabalho 
está relacionado com processos costeiros naturais, 
formas e padrões. Estas imagens de um instante 
têm uma importante função na compreensão de 
eventos que ocorreram no passado, dando linhas 
orientadoras para compreender o presente, assim 
como para se efectuarem previsões. As fotografias 
foram um elemento vital para o desenvolvimento do 
presente trabalho, contendo dados morfológicos e 
hidrodinâmicos importantes. 
A classificação visual efectuada por Pais-Barbosa 
(2007) e Pais-Barbosa et al., (2007) permitiu a 
identificação de diversas formas costeiras como 
crescentes de praia/crescentes de preia-mar/
crescentes de erosão (λ<100), (em que λ representa o 

comprimento da forma), megacrescentes de praia e 
megacrescentes (100<λ<500), gigacrescentes (λ>500), 
bermas, bermas de erosão, arribas dunares, linha 
de vegetação, zona de rebentação/barras submersas 
(paralelas, crescenticas, transversais) mini e correntes 
de retorno, cabeças de retorno, canais transversais 
e longitudinais, linha máxima de espraiamento. Os 
dados resultantes foram armazenados na base de 
dados COMODY, tendo-lhes sido adicionado atributos.
Posteriormente, as formas/padrões morfológicos 
e hidrodinâmicos foram submetidas a uma análise 
geométrica. Esta análise consistiu na medição das 
formas/padrões identificados, como por exemplo o 
tamanho das crescentes de praia, o espaçamento 
entre grupos de crescentes, o espaçamento entre 
correntes de retorno, o comprimento dos grupos das 
correntes de retorno, entre outras (Figura 4).
Posteriormente, foi possível sobrepor e comparar 
dados de vários anos para determinar a evolução 
da linha de vegetação. Paralelamente foi analisado 
o crescimento das áreas urbanas, em especial nas 
áreas recentemente construídas. De salientar que 
as áreas urbanas da zona de estudo se encontram 
protegidas, da acção da agitação, por esporões (7) e 
obras aderentes (3 km). 
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5. aNÁLIse De ResULTaDOs e 
aNÁLIses
A metodologia de análise desenvolvida permitiu a 
obtenção de diversos tipos de resultados, como mapas 
morfológicos (Figura 5), recuo da linha de vegetação, 
inclinação da face da praia (para os levantamentos 
fotogramétricos de 1996 e 2001), dimensão das 
hidroformas e hidromorfologias e a sua relação com 
as condições de agitação e de maré.
Na Tabela 2 e na Tabela 3 são apresentados os 
resultados das dimensões das hidroformas e 
hidromorfologias identificadas, bem como a evolução 
da variação da linha de vegetação. Com base nos 
resultados obtidos constata-se um forte recuo 
imediatamente a sul de Cortegaça entre 1958 e 2002, 
com um recuo médio (Rt) de cerca de 115 m. Contudo, 
neste sector verifica-se que os valores de recuo não 
são uniformes apresentado valores superiores a 200 
m imediatamente a sul do esporão sul de Cortegaça e 
a norte do Furadouro um avanço da linha de vegetação 
na direcção do mar da ordem da dezena de metros. 
Este facto explica uma rotação da linha de costa 
entre dois pontos fixos considerados como são as 
estruturas de defesas de Esmoriz/Cortegaça a norte e 
do Furadouro a sul.
Com base na classificação morfológica de praias 
(Wright e Short, 1984 e Short, 1999 e 2006) e nos 
resultados e análise das dimensões das formas/

padrões costeiros verifica-se que, para os 
levantamentos fotográficos com formas/padrões 
(crescentes de praia, megacresentes e gigacrescentes, 
correntes de retorno) de maiores dimensões, estes 
são classificados num estados morfológicos mais 
energéticosresultando possivelmente em períodos de 
maior erosão e dinâmica costeira. Esta dinâmica está 
sobretudo associada às características de agitação 
marítima, verificando-se, de um modo geral, para os 
levantamentos fotográficos com maior altura de onda 
significativa ( de acordo com dados registados na bóia 
ondografo de Leixões e Figueira da Foz) apresentavam 
hidroformas e hidromorfologias de maior dimensão 
(Tabela 1, Tabela 2 e Tabela 3).
Assim, de acordo com os resultados obtidos, o estado 
morfológico da praia em 1958, reflectivo, apresenta 
um potencial erosivo menor, caracterizando-se por 
pequenas correntes de retorno com um espaçamento 
(ε) médio de 56 m e crescentes de praia com um 
comprimento (λ) e largura (ω) média de 48 m e 8 m, 
respectivamente.
Analisando os levantamentos de 1995 a 2002a 
(13 de Agosto de 2002), observa-se que todos 
se enquadram no mesmo estado morfológico, 
apresentando sensivelmente as mesmas hidroformas 
e hidromorfologias, nomeadamente, crescentes 
de praia, correntes de retorno, megacrescentes 
e gigacrescentes. De acordo com os resultados 
obtidos verifica-se que o comprimento e a largura 

Figura 4 – Medição e análise histórica. (a) Medição das hidroformas e hidromorfologias; (b) Recuo da linha de 
vegetação.
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Figura 5 - Mapa morfológico obtido.
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Tabela 2 - Hidroformas e hidromorfologias identificadas e dimensões para o sector Esmoriz-Furadouro.

Data do levantamento

13 de Junho de 1958 11 de Outubro de 1967 27 de Agosto de 1995 29 de Setembro de 1996

Hidroformas e hidromorfologias

Ident Rt (m) Ident Rt (m) Ident Rt (m) Ident Rt (m)

Linha de vegetação sim 0 sim 16 sim 86 sim 91

Arriba dunar não sim sim sim

Berma de erosão sim sim sim sim

Berma sim sim sim sim

Ident no λ ω ε Ident no λ ω ε Ident no λ ω ε Ident no λ ω ε

Crescentes de 
praia/crescentes 

de preia-mar 
sim 64 48 8 sim 214 41 9 sim 64 41 7 sim 60 50 11

Megacrescentes 
de praia

sim 1 194 23 sim 4 123 12 não não

Megacrescentes não sim 7 406 17 sim 18 323 27 sim 13 286 28

Gigacrescentes não sim 10 796 32 sim 4 631 23 sim 9 663 45

Canal transversal não sim sim sim

Canal longitudinal não não não não

Barra anexa não não sim 1 8000 165 465 sim 1 11500 235 480

Barra transversal não não não não

Barra crescentica não não não sim

Barra paralela sim 1 87 67 sim 1 318 73 não não

Mini correntes de 
retorno

sim 56 51 sim 87 41 sim 19 42 não

Correntes de 
retorno de fraca 

intensidade
não não não sim

Correntes de 
retorno

não sim 11 421 sim 22 370 não 27 432

Canal de retorno não sim sim sim

Cabeças de mini 
correntes de 

retorno
sim 49 24 sim 25 23 não não

Cabeças de corr-
entes de retorno de 

fraca intensidade
não não não não

Cabeças de corr-
entes de retorno

não sim 4 98 não sim 27 366

Estado morfológico Reflectiva (1) Barra-canal ou terraço de 
baixa-mar (2) Barra transversal e retornos (3) Barra transversal e retornos (3)



24 Análise de formas e padrões costeiros como indicadores de erosão na zona costeira Noroeste de Portugal

Data do levantamento

12 de Junho de 1998 17 de Setembro de 2001 13 de Agosto de 2002 28 de Outubro de 2002

Hidroformas e hidromorfologias

 Ident Rt (m) Ident Rt (m) Ident Rt (m) Ident Rt (m)

Linha de 
vegetação

sim - sim 108 sim 111 sim 115

Arriba dunar sim  sim  sim  sim  

Berma de 
erosão

sim  sim  sim  sim  

Berma não  não  não  não  

 Ident no λ ω ε Ident no λ ω ε Ident no λ ω ε Ident no λ ω ε

Crescentes 
de praia/

crescentes de 
preia-mar

sim 70 46 8 sim 35 43 8 sim 75 35 6 sim 23 51 11

Megacrescentes 
de praia

sim 1 103 8 sim 1 128 15 não sim 1 117 20

Megacrescentes sim 9 430 21 sim 18 300 23 sim 23 321 50 sim 35 262 21

Gigacrescentes sim 3 706 31 sim 7 559 48 sim 4 678 60 sim 2 593 28

Canal 
transversal

sim sim sim não

Canal 
longitudinal

sim 1 11500

Barra anexa sim 1 11500 175 484 não

Barra 
transversal

sim 6 277 sim 13 195 855 não não

Barra 
crescentica

sim 3 391 144 não não sim 1 11500 92

Barra paralela sim 1 1110 140 sim 5 320 100 não sim 1 8000 40

Mini correntes 
de retorno

sim 74 44 não não sim 9 37

Correntes de 
retorno de fraca 

intensidade
não não não sim 28 202

Correntes de 
retorno

sim 12 496 sim 28 408 sim 29 389 sim 34 343

Canal de 
retorno

sim sim sim sim

Cabeças de mini 
correntes de 

retorno
sim 39 31 não não não

Cabeças de 
correntes de 

retorno de fraca 
intensidade

não não não não

Cabeças de 
correntes de 

retorno
sim 5 296 sim 27 260 sim 18 213 sim 29 288

Estado 
morfológico

Barra transversal e retornos (3) Barra transversal e retornos (3) Barra transversal e retornos (3) Praia e barra dinâmica (4)

Tabela 3 - Hidroformas e hidromorfologias identificadas e dimensões para o sector Esmoriz-Furadouro (cont).
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das crescentes de praia variam entre 30-50 m e 7-11 
m, que o comprimento das megacrescentes se situa 
entre 245-450 m e das gigacrescentes entre 550-700 e 
o espaçamento entre correntes de retorno entre 350-
500 m.
O último levantamento, 28 de Outubro de 2002, 
classifica-se no estado energético mais elevado do 
conjunto de levantamentos analisados, apresentando 
um valor de altura de onda mais elevado (2.3<Hs<4.1m). 
Este levantamento distingue-se dos restantes por 
apresentar um barra longitudinal paralela/crescêntica, 
factor indicativo da elevada dinâmica da zona costeira 
no momento de aquisição dos registos fotográficos. 
Este trabalho permitiu ainda uma análise da evolução 
dos aglomerados urbanos e ao número de estruturas 
de defesa costeira. Para este sector, verifica-se que a 
ocupação urbana apresenta uma evolução significativa 
entre 1958 e 2002, como por exemplo no caso do 
Furadouro em que a área urbana duplicou em apenas 
30 anos. No que respeita às estruturas de defesa, 
verifica-se um crescimento significativo do número 
das obras de defesa de 1958, em que o sector não 
apresentava qualquer obra de defesa, a 2002, em que 
o sector apresentava 7 esporões e 3 km de estruturas 
de defesa aderente.

6. CONCLUsÕes
Com base nos resultados obtidos conclui-se que o 
sector em estudo apresenta problemas de erosão 
significativos, podendo ser retiradas considerações de 
relevância. A erosão costeira é um problema grave e 
que provavelmente irá intensificar-se em resposta à 
redução contínua de sedimentos fluviais, às estruturas 
portuárias, à subida do nível médio da água do mar, as 
frentes urbanas e outros factores. Serão necessários 
novos sistemas de protecção e novas abordagens 
de planeamento e gestão para as frentes costeiras 
urbanas.
A base SIG COMODY permitiu a comparação e 
quantificação da evolução da linha de vegetação, bem 
como a quantificação da dimensão e espaçamento 
das hidroformas e hidromorfologias costeiras. De 
um modo geral, a maior dimensão destas formas/
padrões estão associadas essencialmente a alturas 
de onda mais elevadas, enquadrando-se em estados 
morfológicos mais energéticos (estado intermédio 
– barra transversal e retornos ou praia e barra 
dinâmica) podendo associar-se a processo erosivo 
de maior intensidade e mais significativo , traduzido 
na diminuição da largura de praia e no recuo da linha 
de costa. Como base nos resultados obtidos, pode-
se concluir que as hidroformas e hidromorfologias 
poderão ser indicadores relevantes, para um melhor 

entendimento do comportamento da morfologia de 
praias, da sua dinâmica e localização/identificação de 
pontos com maior susceptibilidade, recuo da linha de 
costa, destruição de infraestruturas (e.g. transporte de 
sedimentos para offshore pelas correntes de retorno),  
de perigo de ocorrência de galgamentos e inundação 
(e.g. localização de canais e baias das megacrescentes 
e gigacrescentes), recuo da linha de costa, inundação e 
destruição de infraestruturas.
Actualmente, os resultados apresentados estão a 
ser validados com outras metodologias de análise 
de fotografia aérea recorrendo, nomeadamente, à 
classificação e à segmentação de imagem. 
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