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Os riscos hidrológicos e, em certos casos, os riscos meteorológicos 
estão associados à presença de água, em qualquer um dos seus 
estados: sólido, líquido ou gasoso e, quando tal acontece, podem 
ser tratados em conjunto, como é o caso nesta obra.
Deste modo, o livro “riscos hidrometeorológicos” remete-nos para 
uma abrangência global dos riscos ligados à água, quer para 
aqueles que se associam a certos eventos meteorológicos, capazes 
de produzir precipitações intensas, envolvendo grandes 
quantidades de chuva, ou seja, de água proveniente da atmosfera, 
caída num curto espaço de tempo e concentrada numa dada região 
geográfica, a episódios hidrológicos fluviais ou oceânicos, capazes 
de transportar enormes volumes de água sobre a superfície 
terrestre, tanto de água que, através de caudais volumosos, se 
escoa pelos rios e que, frequentemente, provoca inundações, que 
são das catástrofes naturais mais mortíferas que têm atingido a 
humanidade, quer de vagas, associadas a marés de tempestade, 
que varrem áreas costeiras, provocando igualmente elevado 
número de vítimas mortais e de desalojados.
Por conseguinte, este volume, ao caraterizar algumas das 
manifestações de riscos hidrometeorológicos, ajudará não só à 
melhor compreensão dos respetivos fenómenos, mas também 
poderá ser inspirador para o desenvolvimento de novos estudos 
relacionados com esta temática.
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Os riscos hidrometeorológicos associam certos eventos meteorológicos, capazes 

de produzir precipitações intensas, ou seja, grande quantidade de chuva, de água pro-

veniente da atmosfera, caída num curto espaço de tempo e concentrada numa dada 

região geográfica, a episódios hidrológicos fluviais ou oceânicos, capazes de transpor-

tar enormes volumes de água sobre a superfície terrestre, tanto de água que, através 

de caudais volumosos, se escoa pelos rios e que, frequentemente, provoca inundações, 

que são das catástrofes naturais mais mortíferas que têm atingido a humanidade, ou, 

então, de vagas, associadas a marés de tempestade, que varrem áreas costeiras, provo-

cando igualmente elevado número de vítimas mortais e de desalojados.

Será suficiente recordar um pouco da história do rio Amarelo, também conhe-

cido como Huang Ho, que é o segundo rio mais comprido da China, com cerca de 

5 500 km de comprimento e cuja bacia hidrográfica apresenta uma área próxima de 

752 000 km², para encontrar referência a nove grandes inundações históricas, como 

refere T. R. Tregear na sua obra A Geography of China.

Com tem sido referido, a inundação provocada por este rio, em 1931, é consi-

derada a catástrofe natural mais mortífera da história. O número de vítimas mortais 

foi estimado entre um e quatro milhões de mortos, decorrentes dos afogamentos 

provocados pela inundação propriamente dita, bem como das doenças e da fome 

subsequentes. Nesse ano a situação foi ainda mais grave do que é habitual na China, 

uma vez que todos os seus grandes rios, tais como o Iansequião, também conhecido 

por Rio Azul e Yangtzé, que é o maior rio não só da China, mas também da Ásia, 

ou o rio das Pérolas, também chamado Zhu Jiang, o terceiro maior rio da China, 

em cujo delta se localiza a cidade de Macau, e outros rios sujeitos a inundações fre-

quentes, como é o caso do rio Huai, por exemplo, causaram graves inundações nesse 

ano. Calcula-se que, entre julho e novembro desse ano, ficaram completamente 

inundados cerca de 88 mil quilómetros quadrados e parcialmente inundados mais 

de 20 mil quilómetros quadrados, o que mostra bem a extensão que estas inunda-

ções alcançaram. 

Anteriormente há registo de outras inundações importantes, de que referimos 

apenas a de setembro de 1887, por ser considerada a segunda catástrofe natural com 



8

mais mortos, que se estimam ter matado entre 900 mil e 2 milhões de pessoas, o que 

só por si, mesmo sem considerar outros danos, como seja o número de desalojados 

ou a fome subsequente, dá bem conta das graves consequências da manifestação do 

risco de inundação.

As inundações, por vezes, estão associadas aos ciclones tropicais, conhecidos como 

tufões, no oceano Pacífico, e furacões, no oceano Atlântico, pelo que os ciclones são 

considerados como outro dos riscos hidrometeorológicos que mais mortes provoca, 

sobretudo quando atingem áreas densamente povoadas, nomeadamente da Ásia. 

Quando se deslocam sobre os oceanos, podem provocar ondas que chegam a atingir 

40 metros de altura, as quais, ao atingirem as áreas costeiras, têm efeitos profunda-

mente devastadores. Por sua vez, os ciclones quando passam a deslocar-se sobre os 

continentes, originam grandes inundações que causam elevado número de mortes. 

De entre eles, o ciclone tropical mais devastador e que corresponde a uma das 

catástrofes naturais mais mortíferas de que há registo, ficou conhecido por ciclone 

de Bhola. O ciclone formou-se na região central do Golfo de Bengala, em 8 de no-

vembro, e seguiu para norte, intensificando-se, tendo atingido o Paquistão Oriental 

(atual Bangladesh) e o estado de Bengala Ocidental, na Índia, de 12 para 13 de 

novembro de 1970. Provocou uma maré de tempestade, que inundou muitas das 

ilhas de pouca altitude, próximas da costa e no delta do rio Ganges, fazendo com 

que 300 000 a 500 000 pessoas tivessem morrido como consequência da passagem 

deste ciclone.

Um outro ciclone, registado em 25 e 26 de novembro de 1839, por isso muito 

anterior ao Bhola, e que ficou conhecido como o “Ciclone da Índia”, afetou o estado 

de Andhra Pradesh, na Índia. Este ciclone provocou uma onda que deverá ter tido 

uma altura aproximada de 40 metros, tendo destruído grande parte da vila portu-

ária de Coringa, onde cerca de 20 mil pessoas terão morrido afogadas no mar, e o 

número total das que perderam a vida, na sequência deste ciclone, foi estimado em 

300 mil, fazendo dele o segundo mais mortífero de que há registo.

Estes quatro exemplos, e muitos outros poderiam ser dados, são bem elucidativos 

das consequências e dos danos que a manifestação dos riscos hidrometeorológicos 

pode causar e, por conseguinte, da importância de que se deve revestir o estudo 

destes fenómenos.
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Felizmente, os danos provocados por estas situações que serviram de exemplo 

são excepcionais, pelo que os dez casos apresentados nesta obra dizem respeito a 

situações bem mais frequentes e, felizmente, com consequências bem menos graves, 

mas que, tendo em conta as diferenças resultantes da escala de análise, constituem 

bons exemplos de situações análogas às descritas e de outras que envolvem outros 

riscos hidrometeorológicos, uma vez que eles não se esgotam nos ciclones, nas inun-

dações e nas marés de tempestade.

Por outro lado, ao contrário do que o título pode sugerir, não se trata de uma 

obra que vise caraterizar, de forma sistemática, todos os riscos que podem ser agru-

pados sob este título, na medida em que apenas pretendeu reunir os trabalhos que, 

sobre esta temática, foram apresentados ao IV Congresso Internacional de Riscos.

De todas formas, não temos dúvidas de que este volume ajudará a caraterizar 

algumas das manifestações de riscos hidrometeorológicos, pelo que não só ajudará à 

melhor compreensão dos respetivos fenómenos, mas também poderá ser inspirado-

ra para o desenvolvimento de novos estudos sobre esta temática, razões pelas quais 

não houve qualquer objeção a incluí-la na série sobre “Estudos Cindínicos.

Coimbra, 31 de julho de 2018.

Luciano Lourenço
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De acordo com a terminologia da Estratégia Internacional para a Redução de 

Catástrofes, das Nações Unidas (UNISDR), os riscos hidrometeorológicos são de 

origem atmosférica, hidrológica ou oceanográfica, os quais podem ocasionar mor-

tes, lesões ou outros tipos de impactes na saúde humana, assim como danos nos 

bens e propriedades, perdas de meios de sustento e serviços, transtornos sociais e 

económicos e danos ambientais. Apresenta como exemplos os ciclones tropicais 

(também conhecidos como tufões e furacões), as cheias e inundações, as secas, as 

ondas de calor e as vagas de frio, e as tempestades costeiras. As condições hidro-

meteorológicas podem, ainda, constituir fatores que favorecem a manifestação de 

outros riscos, como movimentos em vertentes, erosão, incêndios florestais, pragas 

de gafanhotos, epidemias, transporte e dispersão de substâncias tóxicas e materiais 

de erupções vulcânicas. 

Segundo dados das Nações Unidas, na década de 2005 a 2014, mais de 85 % 

das catástrofes naturais tiveram origem hidrometeorológica, tendo neles perecido 

mais de 700 000 pessoas, num total de 1 700 milhões de afectados e com perdas 

avaliadas em 1,4 trilhões de dólares. Estas catástrofes, que registaram um acentuado 

acréscimo desde o início do milénio, serão agravadas pelas mudanças climáticas 

previstas, tornando-as mais frequentes e intensas.

O impacte da manifestação destes processos potencialmente perigosos depen-

de da presença humana e dos seus respetivos bens, assim como da capacidade da 

população lidar com estes fenómenos. Com efeito, as catástrofes ocorrem quando 

existe vulnerabilidade, que é definida pelas características ou circunstâncias de uma 

comunidade, de um sistema ou de bens e que são susceptíveis de sofrer danos. 

Ora, a vulnerabilidade, por se tratar de um conceito multidimensional, deriva de 

vários fatores: físicos, sociais, económicos e ambientais, dependendo dos níveis de 

desenvolvimento e da estabilidade social da comunidade ou da população afetada. 

https://orcid.org/0000-0001-8665-4459
mailto:adelia.nunes%40fl.uc.pt%0D?subject=
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As capacidades de antecipação e de reposta à manifestação do risco também são 

determinantes para as respectivas consequências e para o grau de perdas. 

Nestas circunstâncias, a avaliação do risco deve integrar não só a análise das 

características técnicas dos processos potencialmente perigosos, que abrange a sua 

localização, intensidade, frequência e probabilidade, mas também a análise da vul-

nerabilidade, que inclui as dimensões física, social, económica e ambiental, assim 

como o grau de exposição da população e dos seus bens. Tal conhecimento deve ser 

aplicado na prevenção e implementação de medidas adequadas, bem como numa 

resposta eficaz perante a manifestação do risco. 

Neste volume, abordam-se, numa dezena de capítulos, vários riscos hidrome-

teorológicos de Portugal e do Brasil, focando-se os dois primeiros na zona costeira 

de Portugal Continental. Por se tratar de uma área de grande dinâmica, devido à 

ação combinada de vários fatores, tais como: ondas, marés, correntes, vento, mo-

vimentos sedimentares e eventos meteorológicos excepcionais, incluindo tempesta-

des, com especial destaque para o “ciclone de 15 de fevereiro de 1941”, a par da sua 

crescente ocupação antrópica e, ainda, das mudanças climáticas globais, nesses dois 

primeiros capítulos analisa-se e classifica-se a vulnerabilidade destes territórios e 

propõem-se algumas medidas de intervenção. 

O terceiro capítulo, com o título “Alteração hidrotermal e estruturas geológicas 

como elementos potencializadores de risco geológico: exemplo do túnel do Joá, Rio de 

Janeiro, Brasil”, analisa o contributo de água termal no decréscimo da resistência 

local do maciço rochoso e o aumento do risco da queda de blocos. A presença desta 

alteração hidrotermal mostrou-se importante na definição de segmentos de maior 

risco, em termos da queda de blocos, e na delimitação, no interior do túnel, das 

áreas potenciais de risco de acidente. 

No quarto capítulo analisam-se as condições de circulação atmosférica de gran-

de escala, tanto à superfície como em altitude, para o mês de Abril de 2006, clas-

sificado como extremo em termos de precipitação (com mais de 189,7 % relativa-

mente à normal climatológica), na cidade de Salvador, Brasil. Para o efeito foram 

utilizados dados relativos à pressão do nível médio do mar e componentes do vento 

a 850 e 200 hPa, para diagnosticar as condições atmosféricas médias e anómalas de 

grande escala, considerando a base climatológica de 1979 a 2010.
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“Tipos de riscos e eventos danosos na porção norte do estado de Minas Gerais no ano 

de 2015” é o título do quinto capítulo, cujo objetivo principal é identificar os tipos 

de ocorrência e as catástrofes que afetaram a população de Minas Gerais, Brasil, nesse 

ano. Os resultados mostram que a área Norte de Minas Gerais sofreu danos signi-

ficantes, tanto em termos económicos como sociais, relacionados com um intenso 

período de seca e estiagem, em consequência da anomalia assinalada na precipitação.

No capítulo que se segue, o sexto, a variabilidade nos quantitativos de pre-

cipitação continua a ser elemento o climático/meteorológico analisado, desta vez 

pela influência que exerce nos diferentes tipos de cobertura ou na distribuição da 

vegetação, bem como no início das fases fenológicas e no período de crescimento. 

Tendo em consideração a diversidade na distribuição e nos processos de degradação 

que a vegetação tem vindo a assinalar nos últimos anos, no estado da Bahia-Brasil, 

o presente estudo tem como objetivo encontrar relações sazonais entre a resposta da 

vegetação à precipitação utilizando para o efeito, em regiões homogéneas, o NDVI 

(Normalized Difference Vegetation Index) e EVI (Enhanced Vegetation Index). 

A análise de Componentes Principais e de Clusters foram as metodologias 

usadas na “Avaliação da vulnerabilidade à inundação nas zonas críticas de Portugal 

continental”, título do sétimo capítulo deste livro. De acordo com os autores, esta 

metodologia permite identificar os hot spots, a partir dos quais 22 % das subsecções 

fluviais são consideradas com vulnerabilidade elevada a muito elevada e 56 % são 

classificadas com reduzida vulnerabilidade. Tendo em consideração a classificação 

da vulnerabilidade nas zonas críticas, concluíram que 7 % da área se caracteriza por 

uma vulnerabilidade elevada a muito elevada e 63 % da área com vulnerabilidade 

reduzida e muito reduzida. 

No oitavo capítulo, intitulado “Mapeamento de inundação em ambiente ur-

bano: uma análise baseada em geotecnologias e análise participativa”, são utiliza-

dos dados e técnicas de geotecnologia, trabalhos de campo, entrevistas e análises 

participativas com a comunidade local, na identificação e delimitação das áreas 

de inundação em vários bairros da cidade de Abaetetuba-PA (Mesorregião do 

Nordeste Paraense, Brasil). 

“Eventos de erosões em Bauru-Brasil, associados aos condicionantes atmosféricos” é o 

título do penúltimo capítulo, que tem como área de estudo o município de Bauru, 



localizado na Região Centro-Oeste do estado de São Paulo, Brasil, caracterizado 

por uma elevada suscetibilidade a processos erosivos. Com o objectivo de avaliar 

os dados relativos a eventos erosivos analisa-se a climatologia local e averigua-se a 

influência da variabilidade interanual, relacionada com fenómenos como El Niño 

e La Niña, ou com a convergência intertropical (ZCI), entre outros. Constataram 

que as fortes chuvas no período de primavera e de verão elevaram o risco de erosão 

tornando relevantes as variáveis climáticas que causam chuva nesse período.

O último capítulo, “Análise de susceptibilidade a alagamentos na bacia do lago 

Paranoá antes e depois da construção do setor noroeste - distrito federal, por meio de 

sistemas de informação geográfica – SIG” tem como objetivo determinar quais as 

áreas susceptíveis a alagamentos na Unidade Hidrográfica do Paranoá, nos anos 

de 1998 e 2016. Através do uso de ferramentas SIG, depois de definidas as variá-

veis envolvidas no fenómeno, fez-se a sua integração e análise, que se traduziram 

em mapas de susceptibilidade. O resultado obtido foi um aumento de aproxima-

damente 10 047 km2 de áreas susceptíveis a alagamentos. 

Trata-se, sem dúvida, de um livro de elevada utilidade para investigadores, de-

cisores públicos e estudantes, com interesse nesta matéria ou com responsabilidade 

na análise e gestão dos riscos.
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Resumo: Devido à ação combinada de diversos fenómenos naturais como as ondas, 

as marés, as correntes, o vento, os movimentos sedimentares e os eventos 

meteorológicos extremos, incluindo tempestades, o litoral está em constante 

mudança. Contudo, as alterações climáticas em curso, incluindo a ação 

humana, têm vindo a alterar os padrões naturais afetando profundamente 

os ecossistemas costeiros, pois estes são particularmente sensíveis ao au-

mento da temperatura da superfície do mar, à acidificação dos oceanos, 

à intrusão salina, à subida dos lençóis freáticos e às alterações dos padrões 

de escoamento. O acentuado crescimento das vulnerabilidades e riscos 

nas zonas costeiras, em especial desde meados do século passado, é igual-

mente consequência da ação combinada de todos estes fenómenos. Por 

conseguinte, a sustentabilidade destes espaços depende do êxito de uma 

adaptação integrada, capaz de promover a resiliência do sistema tendo 

em conta as alterações climáticas, a ação humana e outras ocorrências. 

DOI: https://doi.org/10.34037/978-989-54295-7-8_4_1
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Tendo presentes as vulnerabilidades existentes na costa Portuguesa, este 

trabalho começa com uma breve introdução sobre diretrizes para possíveis 

formas de intervenção. Alguns exemplos de acomodação e outras soluções 

complementares de proteção natural são discutidos em seguida. Após 

uma breve referência a procedimentos de gestão colaborativa, destaca-se 

por fim a necessidade de investir na criação de um programa nacional de 

formação avançada em Ciências e Tecnologias do Mar.

Palavras ‑chave: Alterações climáticas, vulnerabilidades, riscos, proteção costeira, 

medidas de adaptação.

Abstract: Due to the combined action of several natural phenomena such as waves, 

tides, currents, wind, sedimentary movements and extreme weather events 

including storms, the coast is constantly changing. However, ongoing climate 

change, including human action, has been changing natural patterns and 

profoundly affecting coastal ecosystems, as they are particularly sensitive to 

rising sea surface temperatures, ocean acidification, salt intrusion, rise in 

groundwater levels, and changes in flow patterns. The significant increase 

in vulnerabilities and risks witnessed in coastal areas, especially since the 

middle of the last century, is also a consequence of the combined action of 

all these phenomena. Accordingly, the sustainability of these areas depends 

on the success of an integrated adaptation capable of promoting the system’s 

resilience, taking into account climate change, human action and other 

factors. Bearing in mind the vulnerabilities on the Portuguese coast, this 

work begins with a brief introduction about guidelines for possible forms 

of intervention. Some examples of adaptation and other natural protection 

solutions are discussed. After a brief reference to collaborative management 

procedures, the need to invest in the creation of an advanced national marine 

science and technology program is highlighted. 

 

Keywords: Climate change, vulnerabilities, risks, coastal protection, adaptation measures.
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Introdução 

Através da ação combinada de vários fatores como as ondas, as marés, as cor-

rentes, o vento, os movimentos sedimentares e os eventos meteorológicos extremos, 

incluindo tempestades, o litoral está em constante mudança. Estes fenómenos, em 

conjunto com as alterações climáticas globais e a ação humana, afetam os ecossiste-

mas costeiros, pois estes são particularmente sensíveis ao aumento da temperatura 

da superfície do mar, à acidificação dos oceanos, à intrusão salina, à subida dos 

lençóis freáticos, à densificação urbana e às alterações dos padrões de escoamento 

(Vitte, 2003).

A adaptação da sociedade para lidar com tais mudanças ou alterações frequen-

temente indutoras de vulnerabilidades, e desse modo minimizar os riscos, pode ser 

conseguida por obras de engenharia, pelo comportamento humano ou por ações 

legais de emergência. 

As opções de engenharia incluem defesas costeiras melhoradas, reforço das exis-

tentes e novas obras de defesa. Contudo, estas técnicas tradicionais de proteção de 

engenharia ‘pesada’, como o uso de quebra-mares, molhes, esporões e paredões, 

são inadequadas para combater a erosão em larga escala. Estes tipos de estruturas 

têm custos de manutenção elevados e podem não ter o custo-benefício esperado, 

ou serem insustentáveis a médio/longo prazo. Em alguns casos, tais estruturas po-

dem mesmo acelerar a erosão redirecionando a energia das ondas. Podem ainda 

ter efeitos ambientais significativos em setores ligados ao turismo e em atividades 

industriais, agrícolas, comerciais, balneares e recreativas.

As mudanças no comportamento da sociedade podem ser induzidas por legisla-

ção ou pela via económica, por exemplo, a política de habitação costeira permanen-

te pode ser desencorajada por acordo voluntário ou por ordenamento do território. 

Tal poderá ser feito para a minimização dos problemas de segurança, para a viabili-

zação da economia ou ainda para assegurar sustentabilidade futura. 

Importa ter presente que a vulnerabilidade inerente a um processo, e, portanto, a 

quantidade de risco ou a perceção do risco e assim as eventuais consequências (ocor-

rendo acidente) relacionam-se com a natureza e exposição da área e com o grau de 

preparação da sociedade (Gonçalves, 2012). As abordagens tecnológicas podem lidar 
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com riscos costeiros e minimizar os efeitos acrescidos reduzindo a vulnerabilidade so-

cial. Por exemplo, as defesas costeiras podem ser projetadas para minimizar ou até 

mesmo "eliminar" o risco e assim proteger as populações locais usando técnicas de 

engenharia ligeira (soft), em geral mais sustentáveis a longo prazo mas não tão indutoras 

de segurança (menos eficazes em termos de redução da vulnerabilidade social), ou mais 

dura/pesada (hard), em geral menos sustentáveis a longo prazo mas mais indutoras de 

segurança para as populações (mais eficazes para redução da vulnerabilidade social). 

Deve notar-se que repercussões ambientais e económicas exigem abordagens de 

engenharia considerando três tipos de intervenção: i) elevado impacto geo-ambiental, 

como barreiras frontais, quebramares destacados, esporões transversais à costa e mo-

lhes para desvio da ação das ondas e de correntes; ii) impacto geo-ambiental médio, 

como a alimentação artificial de praias com distribuições de sedimentos geralmente 

recolhidos no mar, incluindo eventuais medidas complementares de apoio e suporte 

das areias, e iii) reduzido impacto geo-ambiental, como a reabilitação e revegetação de 

sistemas dunares, construção de quebramares submersos, recifes artificiais, recriação e 

vegetação típica de armadilhas de sedimentos e dissipadores de energia.

As abordagens duras e mais ligeiras de engenharia diferem nas suas diferentes 

consequências económicas e ambientais. A engenharia dura inclui construções de 

enrocamento e blocos com diferentes dimensões, paredões de betão e muitas vezes a 

fixação e, possivelmente, até mesmo o avanço do litoral, ignorando assim o funcio-

namento natural. Em contrapartida, a engenharia mais ligeira, como a reabilitação 

de sistemas dunares e a alimentação artificial de praias, pode ser ambientalmente 

mais sustentável e conferir proteção inicial, mas, eventualmente, o procedimento 

terá que ser repetido regularmente, mantendo assim a linha da costa. 

Na verdade, a opção por determinada solução ou tipo de intervenção na 

zona costeira, seja para efeitos de proteção ou de melhoria com determinado 

fim, é cada vez mais ditada por uma avaliação de risco, a qual está intimamente 

relacionado com uma análise de custo-benefício. Assim, a titulo de exemplo, 

para efeitos de decisão relativamente a uma obra de proteção costeira, a aval-

iação de risco compreenderá, em geral, as seguintes etapas gerais: (i) Identifi-

cação das causas de um possível acidente; (ii) Formulação dos mecanismos de 

acidente; (iii) Cálculo das probabilidades de acidente; (iv) Quantificação das 
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consequências, perdas ou prejuízos, e (v) Cálculo do risco, sendo este dado 

pelo produto da probabilidade de ocorrência de acidente com as perdas ou 

prejuízos esperados em caso de acidente.

É neste contexto, após avaliações de risco ou análises de custo-benefício de di-

ferentes opções, que cada vez mais soluções podem incluir o realinhamento e até 

mesmo o recuo da costa, a fim de produzir zonas húmidas, áreas de inundação 

controlada ou áreas de armazenamento de água que tanto poderão proteger como 

criar (e possivelmente substituir) valiosos habitats de zonas húmidas (Jacobs et al., 

2009; Temmerman et al., 2013). 

Outras medidas também podem incluir a proteção de áreas costeiras interiores 

cercando áreas húmidas, protegendo dunas costeiras, via áreas naturais protegidas, e 

procedendo a plantações para a formação de armadilhas de sedimentos ou recupe-

ração e manutenção de dunas degradadas.

Recentes medidas de acomodação levadas a cabo na costa Portuguesa

No quadro da Estratégia Nacional de Gestão Integrada da Zona Costeira, a 

atual política de proteção costeira já não se baseia em estruturas de proteção dura. A 

maioria das intervenções é agora dedicada à manutenção ou redesenho de estruturas 

existentes. Novas estruturas pesadas só ocasionalmente são construídas e fundamen-

talmente para fornecer apoio a projetos de alimentação artificial de praias.

Neste contexto, várias opções de acomodação têm vindo a ser testadas na cos-

ta portuguesa, em especial desde meados da década passada. São exemplos bem-

-sucedidos as alimentações artificiais e reabilitação das praias e sistemas dunares do 

Furadouro, da Vagueira e Mira, localizados num setor particularmente vulnerável 

da costa Portuguesa, situado entre Espinho a São Pedro de Moel, da praia de Costa 

da Caparica, próximo de Lisboa, e das praias de Vale do Lobo e de Pine Cliffs, no 

Algarve. Algumas destas intervenções são brevemente descritas abaixo. Também é 

de realçar a tentativa de reabilitação do sistema dunar da Leirosa, pois constitui, 

no essencial, um exemplo que pode ser seguido em outros sistemas de dunas com 

idênticas características.
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Praia e frente urbana do Furadouro

Na sequência dos eventos registados na praia e frente urbana do Furadouro em 

meados da primeira década deste século, foram realizadas obras de requalificação am-

biental da praia e de reforço das dunas. Estas obras incluíram a alimentação artificial 

da praia com areia e a reabilitação do sistema dunar. Como complemento às ope-

rações artificiais de alimentação com areia, as estruturas de apoio existentes foram 

igualmente reforçadas. Especificamente foram reforçados dois esporões para conter a 

areia na praia e foi construído um paredão frontal para dissipar a energia das ondas 

e proteger a frente urbana. Além disso, também foram melhorados o pavimento e a 

calçada da marginal, os apoios de praia e o sistema de drenagem. O custo estimado 

destas intervenções em 2009 importou em cerca de € 2 milhões.

As operações anuais de reposição artificial de areias e a monitorização das infraestru-

turas já instaladas importam em algumas centenas de milhares de euros, mas têm evitado 

muito maiores perdas e prejuízos, nomeadamente os que teriam resultado das tempestades 

que atingiram a costa portuguesa nos anos de 2010, 2014 e, mais recentemente, em mar-

ço de 2018. A fot. 1 mostra perspetivas da praia e da frente urbana do Furadouro após a 

alimentação artificial da praia e reparação dos danos causados pelas tempestades Hércules 

e Stephanie que assolaram grande parte da costa Portuguesa no inverno de 2014.

fot. 1 - Praia (A) e frente urbana (B) do Furadouro. Apesar dos danos causados nos apoios de 
praia e das perdas de areia que ocorrem todos os anos em consequência da dinâmica litoral, as 
alimentações artificiais regulares têm permitido que a praia permaneça ampla e agradável com 

uma relação custo-benefício muito favorável (adaptada de Antunes do Carmo, 2017).
Photo 1 - Beach (A) and Urban front (B) of Furadouro. Despite the damage to the beach 

supports and the sand losses that occur every year, caused by coastal dynamics, regular beach 
nourishment has allowed it to remain wide and pleasant with a very favorable cost-benefit ratio 

(adapted from Antunes do Carmo, 2017).

A B
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Praia de Costa da Caparica

A praia de Costa da Caparica localiza-se a sul de Lisboa, próximo da foz do rio 

Tejo. As perdas de areia desta praia e das dunas vêm ocorrendo desde há muito tem-

po. Como medida de proteção foi construído um campo de esporões em meados 

do século passado. Essa estratégia de proteção permitiu que o litoral permanecesse 

mais ou menos estável até ao final da década de 1990. No entanto, com o cresci-

mento urbano a pressão sobre a costa aumentou consideravelmente naquela altura e 

tornou-se necessário instalar medidas de proteção complementares.

Neste contexto, foi aprovada no início do presente século uma nova estratégia de pro-

teção que consistiu na reabilitação das dunas e da frente urbana virada ao mar, incluindo 

alimentações artificiais das praias com areia num total de 3 milhões de m3 (Veloso-Gomes 

et al., 2009). Foi implementado um programa de monitorização que incluiu a obtenção 

regular de balanços de sedimentos. Foi igualmente acompanhada a evolução da linha de 

costa. Para compensar as perdas de areia, cujo total não terá ultrapassado um milhão de m3 

entre 2001 e 2008, têm sido realizadas reposições artificiais de areia numa base anual. O 

balanço global desta estratégia é claramente positivo, tanto em termos económicos (custos 

de investimento e monitorização) como ambientais, de lazer e turísticos. 

Constatou-se que o diálogo regular entre as autoridades, o empreiteiro, as co-

munidades locais e todos os interessados foram fatores-chave para o sucesso destas 

intervenções (Veloso-Gomes et al., 2009). Desde o final da década passada têm sido 

realizadas alimentações artificiais mais esporádicas para substituir as poucas cente-

nas de milhares de m3 de areia perdidos anualmente numa extensão de aproximada-

mente 2 km de praia. Nos últimos anos, apenas em 2014 foi necessário repor uma 

substancial quantidade de areia (cerca de um milhão de m3) na sequência das vio-

lentas tempestades que atingiram a costa portuguesa (Hércules e Stephanie). Nesse 

ano, os danos foram significativos, com um custo superior a € 5 milhões, incluindo 

os custos da faixa marginal e a reabilitação das estruturas de apoio existentes. 

A fot. 2 (adaptada de Antunes do Carmo, 2017) mostra a praia praticamente inexis-

tente (quase completa ausência de areia) em 2006 (A), e a praia e faixa marginal após as 

obras realizadas em 2014 (B). A largura da praia aumentou em relação ao início da ali-

mentação artificial com areia e a linha de costa permanece sensivelmente estável (fot. 2).
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Praias de Vale do Lobo e de Pine Cliffs, Algarve

A estratégia de proteção mais comum na costa algarvia é a alimentação artificial 

de praias com areia, sendo por vezes complementada com a instalação de estruturas 

duras de apoio, como esporões, ou obras mais ligeiras, como tubos de material geo-

têxtil, para reter as areias nas praias. Com efeito, tendo em conta que se trata de uma 

região turística, a principal opção política adotada é claramente “manter a linha de 

costa”, tendo sido já realizados investimentos significativos públicos e privados para 

atingir esse objetivo.

Um exemplo bem-sucedido de alimentação artificial é o caso da praia de Vale 

do Lobo, localizada em Quarteira, entre Albufeira e Faro, cerca de 5 km a leste de 

Vilamoura. Na primeira fase deste investimento, cerca de 700 000 m3 de areia fo-

ram colocados na praia. A areia foi extraída de uma zona localizada a cerca de 4 km 

da praia e a uma profundidade de cerca de 20 m. O custo estimado desta operação 

fot. 2 ‑ Vistas da praia de Costa da Caparica (A) praticamente inexistente (ausência de areia) 
em 2006 (cortesia de Alveirinho Dias) e da praia e faixa marginal (B) após a última grande 
intervenção em 2014. Esta configuração tem permanecido substancialmente estável desde 
2010, com apenas algumas intervenções nas estruturas de apoio e a reposição de pequenas 

quantidades de areia perdidas numa base anual (algumas centenas de milhares de m3 por ano 
numa extensão de aproximadamente 2 km de praia) (adaptada de Antunes do Carmo, 2017).

Photo 2 - Views of the Costa da Caparica beach (A) deprived of sand in 2006 (courtesy of 
Alveirinho Dias), and the beach and its marginal strip (B) after the last major intervention in 
2014. This arrangement has remained substantially constant since 2010, with only a few in-

terventions in the support structures and the replacement of small amounts of sand that are lost 
every year (a few hundred thousand m3 per year from approximately 2 km of beach) 

(adapted from Antunes do Carmo, 2017).

A B
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foi na altura avaliado em € 3.2 milhões. Alguma desta areia é perdida e reposta 

anualmente, mas em quantidades significativamente menores e com uma relação de 

custo-benefício muito vantajosa.

A praia de Pine Cliffs localiza-se entre Albufeira e Quarteira, a cerca de 25 km 

de Faro. É outro exemplo de alimentação artificial bem-sucedido. A principal carac-

terística deste empreendimento é que foram usados tubos de material geotêxtil para 

conter as areias na praia. Estes tubos foram preenchidos com pequenas quantidades 

da mesma areia extraída offshore para a alimentação da praia. A fot. 3 (adaptada 

de Antunes do Carmo, 2017) mostra os tubos de material geotêxtil que aí foram 

instalados. Também neste caso é perdida alguma areia e reposta anualmente, mas 

em quantidades muito inferiores às que ocorreriam sem a proteção complementar.

fot. 3 ‑ Vista da praia de Pine Cliffs após alimentação artificial da praia. Para reduzir a 
quantidade de areia perdida anualmente foram usados tubos de material geotêxtil preenchi-

dos com areia (adaptada de Antunes do Carmo, 2017).
Photo 3 - View of the Pine Cliffs beach after artificial beach nourishment. Tubes made of geo-
textile material filled with sand have been used to reduce annual sand loss (after Antunes do 

Carmo, 2017.

Possíveis soluções complementares de proteções naturais

Acompanhando a crescente preocupação de incorporar as questões ambien-

tais nos projetos e obras de melhoria das características do litoral, em paralelo 

com funções de proteção, segurança, surf e outras práticas desportivas e balneares, 
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sugerem-se apostas em obras (semi-)submersas, utilizando tubos de material geo-

têxtil na sua construção e com as configurações (corte e planta) esquematicamente 

apresentadas na fig. 1.

fig. 1 ‑ Recife artificial com multifuncionalidades: corte longitudinal (A), com indicação da 
altura mínima dos geocontentores usados na plataforma, e planta da estrutura (B). Esta estru-
tura deverá permanecer submersa, com o nível mínimo da maré situado cerca de 0.5 m acima 

da crista (adaptada de Antunes do Carmo et al., 2010).
Fig. 1 - Multifunctional artificial reef: longitudinal view (A), indicating the minimum height of 
the geotextile sand containers used on the platform, and map of the structure (B). This structure 
should remain submerged, with the lowest level of the tide located about 0.5 m above its crest 

(adapted by Antunes do Carmo et al., 2010).

Estas estruturas ou plataformas submersas (recifes artificiais) são em geral cons-

truídas por sobreposições de camadas devidamente orientadas, sendo cada camada 

constituída por tubos de material geotêxtil envolvendo grandes volumes de areia 

(geotubos), com algumas dezenas de metros de comprimento, tipicamente da ordem 

de 40 m a 80 m, ou mesmo mais, por cerca de 3 m a 5 m de diâmetro. 

Estes tubos (invólucros) poderão ser pré-fabricados e transportados para o local, 

sendo cheios com uma mistura de água e areia, através de bombeamento, nas proxi-

midades do local onde é construído o recife; por conseguinte, com a areia existente 

no local, ou nas proximidades, sem intrusão de material estranho e com um signi-

A

B
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ficativo ganho em termos de custo e transporte do material (Antunes do Carmo et 

al., 2009). Para enchimento dos tubos recorre-se em geral a barcos com dimensões 

e características de fundo adequadas (fot. 4). 

fot. 4 ‑ Barco devidamente equipado e articulado, com abertura do fundo para a descarga 
dos tubos de material geotêxtil.

Photo 4 - Boat properly equipped and articulated, with a lower opening for unloading geotex-
tile tubes filled with sand.

Após o enchimento de cada tubo, o barco é orientado e devidamente posiciona-

do sobre a plataforma em construção. O tubo é então descarregado por efeito graví-

tico, indo ocupar naturalmente a sua posição previamente definida na estrutura do 

recife. Deste modo, tubo a tubo, vai-se formando a estrutura do recife. Os tubos são 

colocados por camada, sendo instalados tantos tubos e sobrepostas tantas camadas 

quanto as necessidades até se atingirem a forma e as dimensões previstas. 

Quando necessário, passados alguns anos (possivelmente uma ou mais décadas) 

após a instalação da estrutura inicial, por efeito de um possível assentamento dos 

tubos instalados ou para acompanhar a elevação do nível médio do mar bastará 

acrescentar mais uma camada, sem pôr minimamente em causa a estrutura e o 

investimento iniciais. O esquema da fig. 2 identifica as diversas valências associadas 

a uma estrutura deste tipo.

A utilização de material geotêxtil envolvendo grandes volumes de areia, com 

formas normalmente cilíndricas (tubos), na construção de estruturas submersas 

deste tipo (com multifuncionalidades) apresenta diversas vantagens, sendo jus-

to salientar:
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fig. 2 - Esquema da instalação de um recife artificial com incorporação de multifuncionali-
dades (adaptada de Antunes do Carmo et al., 2009).

Fig. 2 - Installation scheme of a multifunctional artificial reef (adapted from Antunes do 
Carmo et al., 2009).

1. O material geotêxtil

•	 É de custo acessível;

•	 Tem elevada duração, mesmo em ambientes agressivos;

•	 É fabricado e os tubos são preparados em ambiente controlado.

2. Os geocontentores/geotubos

•	 Permitem grande flexibilidade em tamanho e forma;

•	 Garantem um elevado nível de segurança para os utilizadores, em par-

ticular para os praticantes de surf, comparativamente com outros ma-

teriais de construção.

3. As estruturas submersas
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•	 Têm um reduzido impacto ambiental tanto em fase de construção 

como de exploração;

•	 Permitem construções com dimensões e alturas controladas, acompa-

nhando a elevação do nível médio do mar;

•	 Promovem a criação e realce de ecossistemas marinhos de grande valor 

(fot. 5, adaptada de Jackson et al., 2004).

fot. 5 ‑ Aspeto do ecossistema desenvolvido quatro anos após a construção de um recife 
artificial na Austrália (na costa do ouro, próximo de Brisbane), usando material geotêxtil 

(adaptada de Jackson et al., 2004).
Photo 5 - Ecosystem appearance four years after construction of an artificial reef in Australia 

(on the gold coast, near Brisbane) using geotextile material (adapted from Jackson et al., 2004).

Em primeira aproximação, os recifes artificiais multifuncionais deverão poder 

garantir os seguintes benefícios: (1) proteção de sistemas naturais com reduzido 

impacto visual; (2) aumento da largura da praia adjacente ao recife; (3) importante 

enriquecimento ambiental da zona costeira; (4) geração de ondas com característi-

cas para a prática de surf; (5) criação de áreas com interessantes características para 

diversão e práticas de mergulho e pesca, e (6) benefícios económicos resultantes do 

aumento de fluxos turísticos. 
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Naturalmente que sendo estruturas submersas, existirá, em geral, alguma trans-

missão de energia; por conseguinte, exclusivamente para efeitos de proteção, os 

recifes multifuncionais não terão a mesma eficácia das estruturas elevadas/emersas. 

Contudo, estas estruturas são dimensionadas para garantir a rebentação da onda de 

projeto (ou onda significativa) e superior, dissipando assim a energia suficiente para 

evitar a propagação das ondas mais energéticas e consequente rebentação sobre a 

praia ou na base do sistema dunar.

O principal investimento a efetuar para a aplicação desta tecnologia em larga 

escala prende-se com a aquisição ou adaptação de barcos com características e di-

mensões adequadas (fot. 4) e devidamente equipados, nomeadamente com gruas, 

sistemas de bombeamento e outros equipamentos de menor custo. Um segundo 

nível de investimento prende-se com o fabrico ou aquisição do material geotêxtil, 

incluindo a preparação dos tubos por empresas especializadas.

Uma vez efetuados os investimentos iniciais, a construção de qualquer recife 

artificial com multifuncionalidades (proteção costeira com reduzido impacto am-

biental, importante enriquecimento ambiental da zona costeira, melhoria das ca-

racterísticas balneares e eventual geração de ondas com características para a prática 

de surf) importará em custos bastante mais reduzidos que os de qualquer estrutura 

tradicional exclusivamente com funções equivalentes de proteção. Um breve resu-

mo das características, volumes, custos e desempenho dos recifes artificiais multi-

funcionais instalados e em funcionamento até 2009 é apresentado em Antunes do 

Carmo et al. (2009).

Tendo como objetivos fundamentalmente efeitos de retenção de areias e pro-

teção de sistemas naturais, como praias e dunas, é igualmente uma boa aposta a 

instalação de geotubos funcionando como dissipadores de energia, em fiadas contí-

nuas ou descontínuas, submersos ou semi-submersos, provocando a rebentação das 

ondas suficientemente ao largo, como representado na fot. 6.

Em Koffler et al. (2008) são descritas várias aplicações de geossintéticos em siste-

mas fluviais e zonas costeiras, incluindo dispositivos e técnicas de instalação. Como 

principais conclusões, os autores destacam os benefícios económicos e ambientais, 

em particular a relação custo-benefício (transporte, instalação,…), a rapidez de 

construção e a durabilidade do material.
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fot. 6 ‑ Exemplo de aplicação de geotubos como quebramar destacado.
Photo 6 - Geotubes used as a detached breakwater.

Bases para o dimensionamento de estruturas multifuncionais deste tipo são 

apresentadas em Voorde et al. (2009), Antunes do Carmo et al. (2011a,b) e Men-

donça et al. (2012). Mais detalhadamente, e para uma variada gama de aplicações 

de material geotêxtil, sugere-se a consulta de Bezuijen e Vastenburg (2013). Neste 

trabalho são apresentadas diversas considerações sobre aspetos de projeto e constru-

ção de barreiras de proteção usando sacos (geotextile bags) ou simples mantas de ge-

otêxtil sobre as quais a areia é depositada e em seguida coberta com a mesma manta 

que dobra frontalmente (geocontentores). Estes elementos são dispostos em camadas, 

sendo instaladas tantas quantas as necessárias até se atingir a altura desejada. Um 

exemplo de aplicação desta tecnologia é apresentado na fot. 7.

Para aplicações na forma de geotubos (geotextile tubes), como os já instalados e em 

funcionamento (fot. 6) ou ainda em fase de preparação e enchimento, como mostra 

a fot. 8, são igualmente apresentados em Bezuijen e Vastenburg desenvolvimentos 

sobre procedimentos de instalação, pormenores construtivos e métodos e fórmulas 

para o cálculo destes elementos, nomeadamente: i) resistência à tração; ii) estabili-
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dade sob a ação de ondas, iii) estabilidade sob a ação de correntes longitudinais, iv) 

estabilidade quando sujeitos a galgamentos, e v) estabilidade em camadas, forman-

do barreiras de proteção.

fot. 7 ‑ Barreira de proteção construída com contentores de material geotêxtil para 
proteção de parte do sistema dunar da Leirosa, Portugal.

Photo 7 - Protection barrier made of geotextile material containers to protect part of the Leirosa 
dune system, Portugal.

fot. 8 ‑ Fases de preparação e enchimento de geotubos para aplicações em linha (uma ou 
duas linhas em paralelo) e/ou com sobreposição em camadas.

Photo 8 - Preparation and filling of geotubes for in-line applications (one or two lines in paral-
lel) and/or layered overlap.
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Uma aplicação de tubos de material geotêxtil na costa leste da Coreia é descrita 

em Oh e Shin (2006). Neste trabalho são descritos os vários aspetos relacionadas 

com a construção e instalação dos tubos de material geotêxtil num quebramar sub-

merso para proteção da praia de Young-Jin.

Com base em resultados de testes de estabilidade e análises efetuadas em modelo hi-

dráulico, Oh e Shin concluíram que a instalação de uma fiada constituída por dois tubos 

de geotêxtil (fig. 3), e com as cristas dos tubos situadas ao nível inferior da maré (por conse-

guinte, com altura de água nula acima da crista em baixa mar), é mais estável e eficaz para a 

absorção da energia das ondas do que outras configurações. Oh e Shin (2006) concluíram 

igualmente que a taxa de enchimento dos tubos (da ordem de 80 % a 85 %) e a altura 

significativa das ondas são parâmetros condicionantes da estabilidade dos geotubos. 

Oh e Shin realizaram testes em modelo físico para duas configurações: um e 

dois geotubos (estes dispostos paralelamente, como mostra a fig. 3, adaptada de Oh 

e Shin, 2006), e com uma altura de água nula acima das cristas dos geotubos. Veri-

ficaram que apenas valores de altura significativa superiores a 5.0 m provocariam 

instabilidades. No entanto, com níveis de água acima das cristas dos geotubos iguais 

às amplitudes das ondas incidentes ambas as configurações se mostraram instáveis 

para valores de altura significativa da onda da ordem de 4.0 m. 

Em qualquer dos casos, a instalação de dois geotubos em paralelo revelou-se bas-

tante mais estável, sobretudo para alturas significativas de onda acima dos 4.5 m. 

Complementarmente, foram realizadas análises de equilíbrio limite num domínio 

bidimensional (2DH), tendo os autores concluído que a instalação de um único 

tubo de material geotêxtil na praia de Young-Jin seria instável para alturas de onda 

significativas superiores a 2.0 m.

Em resultado da monitorização efetuada um ano após a construção deste que-

bramar, concluem Oh e Shin (2006) que a linha de costa na praia de Young-Jin foi 

ampliada em cerca de 2.4 m a 7.6 m em direção ao mar, e a areia foi gradualmente 

acumulando no fundo em torno das áreas abrangidas pelos tubos de geotêxtil, como 

se documenta na fot. 9 adaptada de Oh e Shin (2006).

Por último, concluem os autores que “enquanto a construção rápida é a vantagem 

mais evidente desta inovadora tecnologia de proteção da costa, o aspeto económico favo-

rável não deve ser menosprezado”.
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Igualmente de realçar é o recife artificial multifuncional construído na “Gold 

Coast”, Austrália, com tubos de material geotêxtil, tendo como objetivos o alarga-

mento da praia, através da retenção de areais, e a geração de ondas com caracterís-

ticas para a prática de surf. Como constatam Jackson et al. (2004), esta estrutura 

fig. 3 ‑ Diagrama esquemático dos tubos de geotêxtil instalados na praia de Young-Jin, 
Coreia (adaptada de Oh e Shin, 2006).

Fig. 3 - Schematic diagram of geotextile tubes installed at Young-Jin Beach, Korea 
(adapted from Oh and Shin, 2006).



33

fot. 9 ‑ Acumulação de areia na praia de Young-Jin, Coreia, em consequência da instalação 
de geotubos (adaptada de Oh e Shin, 2006).

Photo 9 - Sand deposition at Young-Jin Beach, Korea, as a consequence of installing geotubes 
(adapted from Oh and Shin, 2006).

permitiu melhorar consideravelmente a praia, criar um ecossistema de grande valia 

(fot. 5), aumentar os fluxos turísticos e desenvolver práticas desportivas, em parti-

cular o surf. Através de um levantamento topo-hidrográfico realizado em outubro 

de 2011, Jackson et al. (2012) identificaram um aumento da largura da praia para 

aproximadamente 70 m em Narrowneck e para cerca de 100 m no Surfers Paradise

O uso da ciência na gestão colaborativa

A engenharia costeira é, por definição, uma ciência interdisciplinar e aplicada. 

Inspira-se numa gama muito alargada de disciplinas, incluindo física, matemática, 

geologia, biologia, química, economia, administração, sociologia, direito, história, 

etc., as quais se concentram sobre os diferentes aspetos das complexas interações 

que ocorrem na zona costeira. Neste espaço, os astros, o vento, as ondas, as corren-
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tes, a água, os sedimentos e a vida (animais, vegetais e humanos) interagem entre 

si. Aplicando princípios básicos, cada disciplina procura compreender e explicar os 

diversos fenómenos que dominam os processos costeiros.

Numa perspetiva integrada de resolução dos problemas existentes na zona cos-

teira, é hoje comummente aceite que os estudos a desenvolver deverão conciliar 

ambas as vertentes: o projeto de engenharia e a investigação científica. Esta nova 

conceção de análise, tendo em vista não só a resolução de um problema, mas tam-

bém a de preservar e dar garantias de sustentabilidade para as gerações vindouras, 

exige uma estreita cooperação entre engenheiros e investigadores/cientistas com di-

versas formações. 

Tendo em conta a complexidade e a aleatoriedade com que os fenómenos ocor-

rem na zona costeira, a gestão deste espaço terá de se preocupar necessariamente 

com a gestão das vulnerabilidades e dos riscos existentes, bem como com a política 

e o planeamento estratégico. É neste contexto que se deve perspetivar o quadro no 

qual o desenvolvimento costeiro pode ter lugar. A gestão costeira inclui assim a in-

tegração dos vários atos costeiros envolvendo um número muito alargado de atores. 

É este conceito que se designa por Gestão Costeira Integrada.

Na verdade, a gestão costeira só é eficaz se forem consideradas e verdadeiramen-

te integradas as questões ambientais, sociais e económicas, garantindo que as obras 

a executar são sustentáveis e fornecem a amenidade e as mais-valias adequadas aos 

residentes e usuários da área objeto de intervenção. Cada local é um caso e ninguém 

melhor que os utentes conhece as suas características específicas. O grau de susten-

tabilidade de qualquer intervenção costeira estará assim fortemente dependente do 

conhecimento que as comunidades locais têm do empreendimento e dos benefícios 

que trará para o ambiente, a segurança dos residentes e a economia local. 

Tendo como objetivos cativar e fazer interessar as comunidades que vivem ou 

prestam serviços na zona costeira pelos estudos, projetos e/ou intervenções em cur-

so, as populações locais deverão ser auscultadas, envolvidas e sensibilizadas para a 

necessidade de determinadas ações como formas de preservar e valorizar o patrimó-

nio e/ou os recursos existentes.

É assim da maior importância a inclusão dos diferentes grupos disciplinares e de 

interesse, mas acresce igualmente refletir sobre o nível de participação dos agentes 
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envolvidos. Como referem Guimarães et al. (2011), podem ser definidos sete níveis 

de participação: “passiva, em que os participantes são informados do que vai acon-

tecer; informativa, em que são fornecidas respostas às perguntas dos participantes; 

consultiva, em que os participantes são consultados e as suas perspetivas são ouvidas; 

por incentivos, em que as pessoas participam contra incentivos; funcional, em que 

são formados grupos que pretendem atingir objetivos definidos; interativa, em que 

as pessoas participam em análises conjuntas para definir ações, e, finalmente, o ní-

vel de participação mobilizadora, em que as pessoas participam tomando iniciativas 

independentemente de instituições externas. Estes níveis de participação correspon-

dem a diferentes níveis de interação e podem ser considerados como etapas distintas 

do processo de tomada de decisão”. 

Ou seja, a gestão será tanto mais partilhada, e terá maior probabilidade de su-

cesso, quanto mais corresponder a níveis de envolvimento com maior grau de in-

teração; por conseguinte, é de incentivar um tipo de participação simultaneamente 

funcional, interativa e mobilizadora. Para o efeito, é essencial estabelecer relações de 

confiança que deverão ser alimentadas com diálogo e partilha de opiniões entre os 

diferentes grupos e agentes envolvidos no processo da tomada de decisão. É este 

procedimento relacional, fundamentalmente assente em três dimensões: Integrar, 

Interagir e Informar, que se resume no esquema representado na fig. 4.

fig. 4 ‑ Trinómio de dimensões a cultivar para o sucesso de uma intervenção na zona costeira.
Fig. 4 - Three key dimensions for the success of an Integrated Coastal Zone Management.
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Em todas as diferentes fases, os vários interessados deverão assim ser envolvidos e 

ouvidos no processo da tomada de decisão, devendo ser considerados como parte in-

tegrante das ações a desenvolver, de modo a que se mantenham informados, se sintam 

motivados e permaneçam ativos durante as diversas fases de definição, implementação 

e monitorização.

Para que tenham verdadeiramente sucesso as decisões tomadas relativamente a um 

processo de intervenção na zona costeira é essencial estabelecer compromissos que resul-

tem de um esforço de integração e envolvimento dos potenciais interessados, cultivando os 

sentidos de perda, oportunidade e pertença em prol do benefício coletivo, de uma perma-

nente interação, de modo a estabelecer um quadro de cooperação recíproca entre todos os 

envolvidos, e a prestação de informações claras e transparentes sobre as possíveis opções, os 

benefícios esperados, os custos envolvidos e os riscos que comportam, de modo a que tanto 

os riscos como os custos sejam igualmente aceites, partilhados e assumidos.

Estas metodologias de gestão e avaliação contemporâneas evidenciam assim a ne-

cessidade de envolver um alargado número de atores e implementar procedimentos 

que conduzam a tomadas de decisão bem aceites e suficientemente credíveis no âm-

bito de uma avaliação de vulnerabilidades e riscos na zona costeira. Estudos desta na-

tureza só terão sucesso se colherem o maior consenso possível, devendo ser úteis para 

o planeamento e gestão integrada da zona costeira e, em consequência, servir para a 

definição de prioridades de intervenção. 

Proposta de programa de formação em ciências e tecnologias do mar

Sendo a zona costeira Portuguesa caracterizada por um equilíbrio precário que 

exige o recurso a permanentes e adequadas tecnologias de observação e informação, 

com significativos avanços nas últimas décadas, a implementação destas tecnologias 

permitirá melhorar a observação e proteção da Zona Económica Exclusiva (ZEE), 

particularmente sensível face à estratégica posição geográfica que Portugal ocupa em 

qualquer dos eixos Norte-Sul e Este-Oeste.

Em matérias de ordenamento e uso da zona costeira debatemo-nos hoje em dia 

com elevadas concentrações de atividades e população; crescentes pressões em ter-
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mos de alterações de usos e de ocupações urbana e industrial; intensificação de usos 

recreativos, balneários e de lazer (praias, resorts, campos de golfe, desportos náuti-

cos); sobrexploração dos recursos marinhos (pescas); agravamento da qualidade da 

água (rejeições de águas residuais sem o tratamento adequado, descargas poluentes, 

derrames de hidrocarbonetos, etc.); alterações nos ecossistemas e habitats naturais; 

contaminação/salinização de aquíferos costeiros; alterações morfodinâmicas signifi-

cativas, conduzindo a erosões generalizadas e à destruição irreversível de proteções 

costeiras naturais; degradação e descaracterização paisagísticas; crescente exposição 

das populações e bens a riscos naturais e induzidos (acidentes, tempestades, inunda-

ções, etc.); situações de conflitualidade potencialmente elevadas; grande e crescente 

vulnerabilidade da zona costeira face às alterações climáticas globais que, inevitavel-

mente, conduzirão a aumentos de frequência e intensidade de tempestades e à su-

bida do nível médio das águas do mar, com o consequente aumento de energia das 

ondas, de inundações, de possível contaminação de aquíferos costeiros, etc.

Este panorama exige uma sensibilização adequada, uma formação devidamente 

orientada e competente e uma investigação capaz, de modo a que as ações e in-

tervenções sejam correta e atempadamente planeadas, executadas e eficazes tendo 

como objetivos a preservação dos recursos marinhos existentes e a inversão da atual 

tendência erosiva da zona costeira, com fortes repercussões na economia nacional 

e numa acentuada degradação da qualidade de vida das populações aí residentes. 

Também o acelerado progresso científico e tecnológico e as crescentes necessida-

des da sociedade atual, nos diversos domínios, exigem das universidades respos-

tas adequadas e eficazes em termos de formação. Problemas emergentes de maior 

complexidade, novas questões a resolver e novas responsabilidades políticas, sociais 

e culturais exigem educação e formação mais aprofundadas e adequadas, pessoas 

mais qualificadas, com novas competências, não só do ponto de vista científico e 

técnico mas também no que concerne à cidadania, à cultura, ao espírito crítico e 

à capacidade de inovar e de encontrar soluções apropriadas para os novos desafios.

Nesta conformidade, considera-se premente a implementação de um “progra-

ma integrado de formação avançada em Ciências e Tecnologias do Mar” (segundo e 

terceiro ciclos), de dimensão nacional, tendo como objetivos específicos fornecer o 

conjunto de conhecimentos necessários: i) à preservação, gestão e valorização dos 
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recursos marinhos; ii) ao desenvolvimento de competências técnicas para interven-

ção e exploração do meio marinho; iii) à orientação do desenvolvimento de ativida-

des específicas de conservação da natureza; iv) ao ordenamento dos diferentes usos 

e atividades que se desenvolvem da zona costeira; v) às intervenções de proteção, 

conservação e valorização da zona costeira; vi) às alterações climáticas globais e à 

preservação dos ecossistemas e habitats marinhos e costeiros, superficiais e subterrâ-

neos; vii) à garantia de qualidade das águas face a rejeições de efluentes, a descargas 

de poluentes e a derrames de hidrocarbonetos, e viii) às tecnologias de observação, 

informação e monitorização de toda a ZEE e da zona costeira em particular.

Em geral, estas valências estão disponíveis no conjunto das Universidades Portu-

guesas mas encontram-se muito dispersas por diferentes áreas do saber (Faculdades 

e Departamentos). Falta assim unir vontades e mobilizar esforços no sentido de 

criar uma estrutura funcional que congregue os saberes já instalados e à qual deve-

rão aderir (através de protocolos ou parcerias) os institutos e centros de investiga-

ção, as instituições públicas com competências na área, as administrações portuárias 

e as empresas privadas que desenvolvem atividades direta ou indiretamente ligadas 

aos setores do mar e da zona costeira.

Conclusões

As reconhecidas vulnerabilidades de vários trechos da costa portuguesa obriga-

rão a ponderar diferentes tipos de intervenção, devendo ser equacionadas soluções 

menos dispendiosas, ou com custos repartidos, em paralelo com outras de maior 

investimento, embora porventura necessárias, como a relocalização de património 

e populações, para zonas mais seguras na atualidade, e sistemas de bypass para a 

transposição de sedimentos. As medidas de adaptação a implementar deverão ser 

adequadamente ponderadas, caso a caso, pois poderão traduzir-se em perdas e cus-

tos de investimento e manutenção muito significativos. 

É necessário ter presente que a gestão costeira é um processo evolutivo e adapta-

tivo, ou seja, deve ser capaz de lidar não só com os problemas de hoje, mas também 

com outras questões, como imprevistos, que possam surgir no futuro. O planea-
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mento e a gestão da zona costeira só serão eficazes se forem baseados nos “princípios 

da prevenção e da precaução” - tentando antecipar possíveis problemas e, havendo 

incerteza sobre o efeito de uma ação, errar pelo lado da segurança. A inação é fre-

quentemente a pior das atitudes.

Reconhecendo-se a necessidade de intervir, deverá a tomada de decisão ser 

criteriosamente ponderada: fazer o quê, como e quando? Para auxílio aos agentes 

de decisão é fundamental uma colaboração mais estreita entre as instituições com 

capacidade científica e conhecimentos nesta matéria e as entidades gestoras, de-

vendo estas ser apetrechadas com interlocutores válidos de modo a que o mútuo 

entendimento faculte uma tomada de decisão cientificamente baseada.

Naturalmente que a criação de um programa nacional de formação avançada 

que englobe as diferentes perspetivas em Ciências e Tecnologias do Mar e da Zona 

Costeira constituirá o melhor alerta e o mais apropriado veículo de transmissão des-

tas preocupações, sensibilizando e fornecendo os conhecimentos necessários para a 

fixação de técnicos competentes e preparados para conduzirem os estudos, realiza-

rem a investigação e implementarem as soluções mais adequadas.
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Perante cenários futuros de alterações climáticas, com o consequente incremen-

to de catástrofes de cariz hidrometeorológico, torna-se urgente e prioritário reduzir 

o risco através de esforços sistemáticos destinados a analisar e a gerir os fatores cau-

sadores de catástrofes, assim como reconhecer a(s) vulnerabilidade(s), no intuito de 

proteger, de forma mais eficaz, as pessoas, as comunidades e os países, bem como 

os meios de subsistência, o património cultural e socioeconómico e os ecossistemas, 

incrementando, assim, sua resiliência. 

A resiliência refere-se à capacidade que um sistema, uma comunidade ou a so-

ciedade, quando exposta a riscos, detém para resistir, absorver, adaptar e recuperar, 

de maneira tempestiva e eficiente, dos efeitos desastrosos dessa manifestação de 

risco, através, por exemplo, da preservação e restauração das suas funções essenciais 

e das estruturas básicas. Para tal, a tomada de consciência, coletiva e individual, 

assume um papel determinante na redução das manifestações de riscos e das conse-

quências das catástrofes, permitindo a adoção de medidas/ações capazes de reduzir 

a vulnerabilidade, perante uma qualquer manifestação de risco. 

Como refere o “Marco de Sendai para a Redução do Risco de Catástrofes 2015-2030”, 

embora os fatores de risco possam ser locais, nacionais, regionais ou globais, os 

riscos têm características locais e específicas que devem ser compreendidas para 

determinar as medidas de redução a aplicar. Acrescenta, ainda, a necessidade do 

desenvolvimento de uma ação focada nos âmbitos intra e inter setoriais, que de-

verá ser promovida pelos Estados nesses quatro níveis (local, nacional, regional e 

global) e que se distribuirá por quatro áreas prioritárias: (1) compreensão do risco 

de catástrofes; (2) fortalecimento da governança na gestão do risco de catástrofes; 

(3) investimento na redução do risco para incremento da resiliência; (4) melhoria 

na preparação para a ocorrência de catástrofes, com o objectivo de providenciar 

uma resposta eficaz na reabilitação, recuperação e reconstrução. 
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De forma mais ou menos explicita, as conclusões dos trabalhos vertidos neste 

livro vão no sentido do anteriormente definido: “necessidade de identificar as 

áreas susceptíveis a riscos”; “de reconhecer as vulnerabilidades”; “urgência na rea-

lização de estudos de risco”; “prioridade na adoção de ações de planeamento pú-

blico no que se refere a infraestruturas e medidas mitigadoras, locais e regionais”; 

“soma do conhecimento científico e a participação da população no diálogo e 

transferência de saberes”; “necessidade de estabelecer relações de confiança que 

deverão ser alimentadas com diálogo e partilha de opiniões entre os diferentes 

grupos e agentes envolvidos no processo da tomada de decisão”; e “utilização dos 

Sistemas de Informação Geografica (SIG) como uma ferramenta de suporte ao 

planeamento e à gestão do território”.

Fica, assim, a expectativa de que o presente livro inspire mais investigadores 

e decisores a participarem na crescente avaliação e gestão dos riscos, no ensejo de 

que possamos enfrentar os desafios atuais, bem como os futuros e, em particular, os 

relacionados com os contextos de grandes e profundas incertezas, relativas não só 

aos riscos analisados, mas também a outros emergentes.
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Os riscos hidrológicos e, em certos casos, os riscos meteorológicos 
estão associados à presença de água, em qualquer um dos seus 
estados: sólido, líquido ou gasoso e, quando tal acontece, podem ser 
tratados em conjunto, como é o caso nesta obra.

Deste modo, o livro “riscos hidrometeorológicos” remete-nos 
para uma abrangência global dos riscos ligados à água, quer 
para aqueles que se associam a certos eventos meteorológicos, 
capazes de produzir precipitações intensas, envolvendo grandes 
quantidades de chuva, ou seja, de água proveniente da atmosfera, 
caída num curto espaço de tempo e concentrada numa dada 
região geográfica, a episódios hidrológicos fluviais ou oceânicos, 
capazes de transportar enormes volumes de água sobre a superfície 
terrestre, tanto de água que, através de caudais volumosos, se 
escoa pelos rios e que, frequentemente, provoca inundações, que 
são das catástrofes naturais mais mortíferas que têm atingido a 
humanidade, quer de vagas, associadas a marés de tempestade, que 
varrem áreas costeiras, provocando igualmente elevado número de 
vítimas mortais e de desalojados.

Por conseguinte, este volume, ao caraterizar algumas das 
manifestações de riscos hidrometeorológicos, ajudará não só à 
melhor compreensão dos respetivos fenómenos, mas também 
poderá ser inspirador para o desenvolvimento de novos estudos 
relacionados com esta temática.
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e internacionais.  
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