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palavras-chave evolução da linha de costa, taxas de erosão e acreção, 

 análise custo-benefício, Vagueira 
 
 

resumo A zona costeira do noroeste de Portugal tem sofrido alterações 

significativas na sua morfologia devido à erosão. Este fenómeno tem-se 

intensificado devido à pressão urbana, à degradação dos sistemas 

dunares e à implementação de obras de defesa costeira. No presente 

trabalho foi analisada a evolução histórica do posicionamento da linha de 

costa, entre a praia da Vagueira e a Praia de Mira, baseada em linhas de 

1958 a 2010. Esta análise mostrou uma acentuada erosão, associada a 

um recuo médio da linha de costa de aproximadamente 2 m/ano. A taxa 

de erosão máxima foi de -6 m/ano a norte da Vagueira e no Labrego a 

taxa média situou-se nos -4 m/ano. Se as condições atuais, 

sedimentares e hidrodinâmicas, permanecerem constantes, a tendência 

erosiva será cada vez mais pronunciada, provocando perdas 

significativas de território. A projeção da possível posição da linha de 

costa para os anos de 2015 e 2020 mostra que o recuo sem a presença 

de obras de defesa costeira seria maior. Foi feita uma Análise Custo-

Benefício para as situações presente e futura, face às opções de não 

proteger e proteger, partindo das atuais obras de defesa da Vagueira e 

do Labrego, nomeadamente, um enrocamento, um esporão e um 

enrocamento associados, um dique arenoso e um esporão com um 

dique a sotamar. Os resultados mostram que o conjunto de estruturas de 

defesa pesada, construído na Vagueira, é viável do ponto de vista 

económico para o período de 1998 a 2020, sobrepondo-se a opção de 

proteger à de não proteger. No caso do Labrego, as obras pesadas não 

são viáveis, sob o ponto de vista económico, na atualidade e no futuro 

próximo. O estudo permitiu concluir que a linha de costa continuará a 

recuar essencialmente a norte, enquanto na Praia de Mira a situação 

tende a estabilizar.  

 
 

  



 
 

  



 

 

keywords evolution of the shoreline, rates of erosion and accretion,  

 cost-benefit analysis, Vagueira 
 
 

abstract The northwestern coast of Portugal has undergone significant changes in 

morphology due to coastal erosion. This process has been intensified 

due to the urban pressure, the degradation of dune systems and the 

implementation of coastal defense. This study analyzed the evolution of 

coastal line position between Vagueira and Praia de Mira, based on 

shorelines from 1958 to 2010. The analysis showed great erosion, with a 

mean shoreline retreat of about 2 m/yr. The maximum erosion was 

observed in the north of Vagueira and in Labrego beach with an average 

rate of about 4 m/yr. If the sedimentary and hydrodynamic conditions 

remain constant in the future, it will be expected a more pronounced 

erosive tendency with significant loss of territory. The projection of 

shoreline position for 2015 and 2020 shows that coastal retreat without 

coastal defense would be greater. The study integrates a Cost-Benefit 

Analysis in Vagueira and Labrego, taking into account “hard” and “soft” 

engineered defences a longitudinal revetment, a groin and a revetment 

associate, a sand dike and a groin with a sand dike. In Vagueira, the 

results show that managed coastal defences are economically efficient 

since 1998 to 2020. In Labrego area the analysis show that these 

defences are economically unsustainable for the period analyzed. This 

study points also to a continuous coastline retreat in the future, mainly in 

the north while in the south Praia de Mira zone the situation tends to 

stabilize.  
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1. Introdução 

A erosão costeira e consequente recuo da linha de costa1 tem-se tornado 

um tema bastante presente, quer ao nível científico (com o desenvolvimento de 

estudos em Universidades e Institutos), quer ao nível da comunicação social (com 

a informação de que o mar atingiu zonas urbanas) e ainda ao nível de entidades 

competentes no que respeita à proteção das zonas costeiras2 das investidas do 

mar. 

Por ser um acontecimento natural, de difícil previsão e acentuado pela ação 

antrópica, a erosão costeira, representa um desafio para o ordenamento do 

território. Com o aumento do recuo da linha de costa a proteção costeira torna-se 

o ponto mais importante na minimização dos impactos causados por este 

fenómeno. A proteção costeira, para além das suas vantagens e desvantagens 

que têm de ser ponderadas aquando da tomada de decisão do tipo de obra a 

implementar tem, também, custos associados que devem ser contabilizados de 

modo a verificar qual a obra de defesa costeira mais viável do ponto de vista 

económico. 

Na generalidade, toda a costa oeste portuguesa encontra-se em situação de 

erosão costeira. No entanto, existem troços em situação mais grave que outros, 

sendo o troço a sul do porto de Aveiro um dos mais afetados por este fenómeno. 

Na presente dissertação optou-se por estudar o comportamento da zona costeira 

entre a Vagueira e a Praia de Mira e, em particular, dar ênfase ao caso da 

Vagueira, pela sua situação de risco3 e vulnerabilidade4 ao avanço do mar que se 

tem feito sentir, essencialmente, a partir da década de 70. 

                                                             
1
 Linha de costa, segundo Baptista (2006), define-se como, “limite de contato entre a costa, 

materializada por um cordão dunar frontal, ou arriba talhada nas dunas frontais, e a praia”. 
2
 Zona costeira, segundo MAOTDR (2007) pode ser definida como “porção de território influenciada 

direta e indiretamente, em termos biofísicos pelo mar e que tem, para o lado de terra, a largura de 2 Km 
medida a partir da linha da máxima preia-mar de águas vivas equinociais e se estende, para o lado do 
mar, até ao limite das águas territoriais (12 milhas náuticas), incluindo o leito” 

3
 Risco, segundo Coelho (2005), define-se como, “produto da probabilidade de ocorrência de um 

acontecimento potencial indesejado (ex: erosão), pela consequência indesejada associada a esse 
acontecimento (ex: perda de território, inundação) ”. 

4
 Vulnerabilidade das zonas costeiras, segundo Coelho (2005), define-se como “sensibilidade dos 

sistemas biofísicos, manifestada por alterações hidromorfológicas, que podem resultar em inundações e 
perdas irreversíveis de território”. 
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1.1. Objetivos 

Os principais objetivos desta dissertação são: 1) analisar a evolução da linha 

de costa ao longo do troço costeiro entre a Vagueira e a Praia de Mira; 2) 

determinar a taxa de evolução da linha de costa e projetar a sua posição a curto 

(5 anos) e médio (10 anos) prazo, bem como as consequências no meio 

envolvente; 3) elaborar uma Análise Custo-Benefício (ACB) aplicada às obras de 

defesa costeira implementadas na Vagueira e no Labrego, de modo a determinar 

a viabilidade económica das mesmas. 

 

1.2. Metodologia 

A metodologia divide-se em duas componentes, a geológica e a económica. 

Em relação à componente geológica, foi utilizada a técnica de análise de 

fotografia aérea, pois através da interpretação de fotografias aéreas e dos 

Sistemas de Informação Geográfica (SIG), mais concretamente, o ArcGis 9.3.1, e 

a sua extensão Digital Shoreline Analysis System (DSAS) será possível analisar 

os processos erosivos ocorridos ao longo dos anos, analisar a tendência evolutiva 

histórica da mesma e, ainda, calcular as taxas de recuo ou avanço da linha de 

costa. Relativamente à componente económica, foi aplicada uma ACB que 

contempla os custos aplicados na defesa contra a erosão costeira e os benefícios 

desta defesa, de modo a escolher a melhor solução, a nível económico, na 

mitigação dos impactos da erosão. 

Utilizando fotografias aéreas do local de estudo, relativas ao ano de 2002 e 

2010, foi delimitada a posição da linha de costa, utilizando o ArcGis. Segundo 

Baptista (2006), quando o objetivo se prende com a quantificação da evolução da 

linha de costa pode-se tomar como referência, de linha de costa, a base do 

cordão dunar frontal. Nos casos em que estão presentes diques arenosos, em 

substituição do cordão dunar, o que é atualmente comum no litoral de Aveiro, é 

utilizada como referência a base desses diques. 
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No entanto, quando a duna ou o dique arenoso estão ausentes, a linha de 

costa foi marcada pela base do enrocamento (caso da Vagueira) ou pelo muro 

marginal (caso da Praia de Mira). Esta delimitação apesar de não ser uma linha 

de costa real, foi inferida para que nestas zonas se pudesse calcular a área 

perdida se a linha de costa não tivesse sido mantida artificialmente, evitando 

assim o recuo da linha de costa nas frentes urbanas. 

Posteriormente, tendo em conta a linha de costa de 2002 e 2010 e as linhas 

relativas aos anos de 1958, 1970 e 1998 determinadas por Caetano (2002), foi 

possível, com recurso ao DSAS, calcular as taxas de erosão e acreção que se 

tem feito sentir neste troço ao longo de vários períodos: 1958-1970; 1970-1998; 

1998-2002 e 2002-2010 e ainda no período total de 52 anos (1958-2010). O 

DSAS, a partir de uma linha base arbitrária paralela às linhas de costa, cria 

transetos perpendiculares que, no presente caso, se encontram espaçados de 

100 em 100 metros. Em cada transeto é possível o cálculo da taxa de erosão ou 

acreção da linha de costa (End Point Rate - EPR), traduzida em metros por ano 

(m/ano), a partir da distância entre a linha mais antiga e a mais recente. Este 

método permite determinar se ocorreu erosão, se o resultado for negativo, ou 

acreção se o resultado for positivo (Hapke, 2009; Farias & Maia, 2010). 

É de salientar que este método de determinação da taxa de erosão e 

acreção da linha de costa é bastante simplista, o que não significa que o 

procedimento esteja incorreto. No entanto, apesar de se ter utilizado um intervalo 

de confiança de 90% (Hapke, 2009), haverá sempre erros associados. A sua 

principal limitação consiste em não considerar fatores externos como a agitação 

marítima, o efeito dos temporais, da direção e intensidade do vento, as alterações 

do nível da água do mar, entre outros que possam de algum modo alterar a 

dinâmica sedimentar do local, considerando-se assim que todas estas condições 

se mantêm constantes ao longo do tempo. 

Com base nas taxas obtidas é possível fazer uma projeção da posição da 

linha de costa a curto e a médio prazo, partindo do princípio que a dinâmica e os 

processos sedimentares se manterão no horizonte temporal a analisar. No 

entanto, a projeção não permite obter com precisão o local exato onde se 
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localizará a futura linha de costa, mas sim ter uma noção da sua possível posição. 

Este método tem erros associados, devido à imprevisibilidade destes fatores, 

contudo torna-se interessante uma vez que permite ter uma ideia do que poderá 

acontecer, se os fatores se mantiverem constantes ao longo do tempo, de modo a 

auxiliar o planeamento e ordenamento da zona costeira. 

Com base em Ferreira et al (2006), a posição da linha de costa a curto e 

médio prazo é calculada através da seguinte equação: 

            (1) 

Onde a representa o horizonte temporal que se pretende analisar. Neste 

caso será determinada a posição da linha de costa para 5 e 10 anos; Sa, diz 

respeito à posição da linha de costa passado a anos; S0, representa a posição da 

linha de base que neste caso será a linha de costa do ano 2010; SER, representa 

a taxa de erosão ou acreção. Assim sendo, será determinada a posição da linha 

de costa para os anos 2015 e 2020. 

Estas projeções tiveram em conta a taxa de erosão da linha de costa entre 

1958 e 2010, para todo o troço de estudo, tendo cada transeto uma taxa 

associada considerada na projeção ponto a ponto. Posteriormente foram 

consideradas as taxas de erosão na Vagueira e no Labrego, antes e após a 

presença das obras. No caso da Vagueira a taxa média antes da construção das 

obras (1958 a 1970) foi de -2,98 m/ano e após a construção das obras (1970 a 

2010), foi de -1,95 m/ano. No caso do Labrego, a taxa média antes das obras 

(1958 a 1998) foi de -3,65 m/ano e depois das obras foi -3,34 m/ano. 

 Com base nestas projeções foi possível realizar uma ACB relativa às obras 

de defesa presentes na Vagueira e no Labrego, e posteriormente relativamente às 

obras da Vagueira e do Labrego em separado. Esta análise foi ainda comparada 

com uma ACB do cenário de referência, que representa a situação da zona 

costeira caso não existissem obras.  

Para a aplicação desta análise foi feita uma recolha bibliográfica dos custos 

envolvidos na construção e manutenção de obras de defesa costeira, bem como a 
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valorização das áreas ameaçadas pela erosão, ou seja, o valor de zonas naturais 

(praias e dunas) e o valor de zonas urbanas. 

É importante salientar que estes valores foram atualizados ao ano base do 

estudo, ano de 2010, através da deflação do Produto Interno Bruto - PIB (The 

World Bank, 2012), de modo a que todos esses valores pudessem ser 

comparáveis. Na realização da ACB foi utilizada uma taxa de desconto (r) positiva 

decrescente pela aplicação da seguinte equação (EVALSED, 2004): 

      
 

      
 (2) 

VP representa o valor no presente e VF o valor no futuro.  

A utilização da taxa de desconto permitiu também converter os custos e os 

benefícios para valores atuais de modo a que possam ser comparáveis. Foi 

utilizada uma taxa de desconto decrescente pois, face a uma taxa de desconto 

constante, permite uma maior valorização dos custos e benefícios que ocorrem 

em períodos mais afastados no tempo. No caso das obras de defesa, os 

benefícios não são imediatos mas apenas são notáveis a médio e longo prazo. 

Assim, dá-se mais valor a estes benefícios relativamente à utilização de uma taxa 

de desconto constante. Neste sentido, para um período de 30 anos (1978 a 2008) 

foi utilizada uma taxa de desconto de 3,5% e para o período seguinte (2009 a 

2020) uma taxa de 3% (HMT, 2003; Turner et al, 2007). 

Relativamente ao valor associado a zonas naturais, este é referido por 

Roebeling et al (2011), segundo o método de Transferência de Benefícios5 e 

atualizados ao ano de 2000 através da deflação do PIB, representado na tabela 1. 

 

 

 

                                                             
5
 A Transferência de Benefícios constitui uma ferramenta económica de valorização e que 

aplica estimativas de outras áreas a locais semelhantes (Roebeling et al, 2011). 
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Tabela 1 - Valor dos ecossistemas costeiros (adaptado de Alves et al, 2009; Roebeling et al, 

2011). 

Nível 1 Nível 2 Nível 3 Valor (€/ha/ano) 

Florestas e áreas naturais 

Florestas 
Todas 

350 

Arbustivas 269 

Descobertas 
Praia e dunas 22.714 

Vegetação escassa 269 

Agricultura 
Permanente 

Todas 107 
Heterogénea 

Corpos de água Costeiros 
Lagoas 22.044 

Estuários 26.485 

Zonas Húmidas Costeiras 
Salinas 11.588 

Sapais 11.588 

 

Assim, atualizando o valor das áreas naturais perdidas ou potencialmente a 

perder por erosão na zona de estudo para o ano base de 2010, estima-se, para a 

praia e dunas, uma valorização de 28.904,5 €/ha/ano. 

Em relação à quantificação do valor da área urbana, Fontão (2006) in Reis 

(2010) realizou um estudo sobre os valores imobiliários do território edificado para 

duas faixas com larguras de 100 e 200 metros de frente costeira, em Esmoriz, 

Cortegaça e Furadouro, do qual obteve um valor médio de 1.125 €/m2.  

Na dissertação realizou-se uma estimativa para o sector imobiliário na 

Vagueira, no presente ano (2012), obtendo-se um valor médio de 1.260,3 €/m2. 

No entanto, uma vez que o ICI (2010) atribui um valor médio de avaliação 

bancária para a zona Centro de 965,25€/m2 em que se abrange uma área de 

amostragem maior, o que implica menor erro na estimativa do valor, considerou-

se, para a ACB, uma valorização de 9.652.500 €/ha/ano para a área urbana. 

Relativamente aos custos associados às obras de defesa costeira, estes 

foram estimados por Roebeling et al (2011) e estão representados na tabela 2. 
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Tabela 2 - Estimativa dos custos de construção e manutenção das obras de defesa 
costeira no ano 2000 (adaptado de Roebeling et al, 2011). 

 
Custo de 

construção (€) 

Custo de 

manutenção (€) 

Período de 

manutenção (anos) 

Esporão 10.000/m 2.000/m 3 

Enrocamento 8.000/m 1.800/m 3 

 

Esta estimativa passou pela recolha de vários custos de obras de defesa 

costeiras implementadas na zona Centro de Portugal, e pelo cálculo do valor 

médio estimado para o custo de construção e de manutenção, bem como o 

período de manutenção. O período de manutenção das obras de defesa não é 

fixo, depende do tipo de obra e das condições a que estão expostas, ou seja, uma 

estrutura exposta a condições energéticas adversas necessitará de manutenção 

mais frequente do que uma exposta a condições menos energéticas.  

Este tipo de estimativa aplicada à zona de estudo, resultou em valores com 

algumas limitações, uma vez que se referem a custos apenas aplicados à zona de 

estudo o que implica uma amostragem reduzida, estes valores não estão 

completos (por falta de informação disponibilizada), sendo de esperar que não 

seja uma estimativa muito próxima da realidade (tabela 3). 

Tabela 3 - Estimativa dos custos de construção e manutenção das obras de defesa costeira da 

Vagueira no ano de 2012. 

 

Construção 
(€) 

Manutenção 
(€) 

Período de 
manutenção 

(anos) 

Esporão 7.580,58/m 2.521,15/m 4 

Enrocamento n.d /m 180,40/m 5 

Obras ligeiras 192.256,51 3 

 

n.d – Informação não disponível 

Por outro lado, os resultados obtidos não estão próximos dos valores 

estimados por Roebeling et al (2011) que englobou uma estimativa aplicada à 

região Centro. Por estas razões, nesta dissertação serão utilizados os valores de 

Roebeling et al (2011), mas atualizados ao ano 2010. 
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Tabela 4 - Atualização dos valores estimados por Roebeling et al (2011) ao ano de 2000 
para o ano de 2010. 

Obra 
Custo de 

construção (€) 

Custo de 

manutenção (€) 

Período de 

manutenção (anos) 

Esporão 12725,4/m 2545,1/m 3 

Enrocamento 10180,3/m 2290,6/m 3 

 

Para além dos enrocamentos e dos esporões, a área de estudo encontra-se, 

na maior parte do troço, protegida por diques arenosos em substituição do cordão 

dunar frontal. Os custos associados à construção e manutenção dos diques, bem 

como o período de manutenção, não se encontram ainda estimados na literatura 

disponível. 

Assim, como estimativa do valor base associado a um dique arenoso, foram 

utilizados valores das intervenções dunares registadas no dique que se encontra 

imediatamente a sotamar do esporão da Vagueira. Este está avaliado em 867 €/m 

(valor atualizado ao ano de 2010). Considerando o custo de construção igual ao 

de manutenção, uma vez que a estimativa referida anteriormente teve por base 

valores de várias intervenções e que a manutenção em si representa uma nova 

intervenção (Linham e Nicholls, 2010 in Almeida, 2011). Quanto à manutenção, 

considerou-se um período de 2 em 2 anos, pois apesar de praticamente todos os 

invernos os diques serem parcialmente afectados pela erosão, nem sempre são 

reparados. No entanto, tal como acontece com as restantes obras, o período de 

manutenção poderá ser encurtado, se houver necessidade de intervir de 

emergência ou alargado, caso ocorra estabilidade do local ou invernos menos 

rigorosos. 

Na ACB foram considerados os custos das obras de defesa, 

nomeadamente, de construção, de manutenção, de oportunidade e da área 

potencialmente perdida associada às desvantagens das mesmas. É importante 

salientar que como custo de oportunidade considerou-se a área natural 

substituída pela construção das obras de engenharia pesada para posterior 

proteção de outra área. Os benefícios, são vistos como as zonas defendidas, ou 
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seja, área não perdida devido à intervenção. Estes valores encontram-se 

apresentados na tabela seguinte. 

 

Tabela 5 - Valor dos custos e benefícios estimados na defesa costeira. 

  
Valor 

Custos 

Enrocamento 
Construção 10.180 €/m 

Manutenção 2.291 €/m 

Esporão 
Construção 12.725 €/m 

Manutenção 2.545 €/m 

Dique arenoso 
Construção 867€/m 

Manutenção 867€/m 

Área perdida 
Natural (praia e dunas) 28.905 €/ha/ano 

Urbana 9.652.500 €/ha/ano 

Benefícios Área protegida 
Natural (praia e dunas) 28.905 €/ha/ano 

Urbana 9.652.500 €/ha/ano 

 

.Após estas estimativas é possível verificar a viabilidade económica das 

obras de defesa, se se satisfizerem as seguintes equações: 

Se o Valor Atual Líquido (VAL) for superior a zero, 

∑
  

      
 
    ∑

  

      
   

    (3) 

 

E se o Rácio Benefício/Custo (RBC) for superior a 1 

∑
  

      
 
   

∑
  

      
 
   

    (4) 

 

Onde t=0,n: n corresponde ao número de anos considerados (sendo o ano 

zero 1978 e o ano n 2020); r à taxa de desconto no ano t (t=0,n); Bt aos 

benefícios totais (esperados) no ano t e Ct aos custos totais (esperados) no ano t. 

Os custos e benefícios esperados correspondem a estimativas nos anos futuros. 
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1.3. Estado de Arte 

Nas últimas décadas tem-se verificado um aumento do interesse, por parte 

da comunidade científica, em relação à evolução da linha de costa, 

essencialmente, devido aos impactos causados pelo seu recuo na costa 

Portuguesa, sendo a zona Centro a que apresenta situações mais preocupantes. 

Na zona de estudo, Vagueira - Praia de Mira, o número de estudos 

realizados sobre a erosão costeira, os seus riscos e a mitigação dos seus efeitos, 

é considerável, sendo de salientar entre outros os trabalhos de Ferreira (1993), 

Dias et al (1994), Boto et al (1997), Ferreira (1998), Caetano (2002), Mota Lopes 

(2003), Diogo (2004), Coelho (2005), Leal (2005), Veloso Gomes & Taveira Pinto 

(2006), Baptista (2006), Santos (2008), Bernardes & Baptista (2011). 

No entanto, apesar de alguns autores já terem contabilizado custos 

envolvidos na perda de ecossistemas naturais e na implementação de obras de 

defesa costeira, tais como, Alves et al (2009) e Gonçalves (2011), são ainda 

escassos e bastante recentes, os estudos que contemplam uma ACB das obras 

de defesa costeira utilizadas na minimização dos efeitos da erosão, como, por 

exemplo, Luís (2002), Taborda et al (2005), Reis (2010), Almeida (2011) e 

Roebeling et al (2011). 

Comparativamente à metodologia utilizada destacam-se 6 estudos 

relevantes, Caetano (2002), pelo método de análise de fotografia aérea, Hapke et 

al (2009) e Faria & Maia (2010), pela utilização do DSAS na determinação de 

taxas de erosão e acreção, Ferreira et al (2006), pela metodologia da projeção da 

linha de costa futura, Turner et al (2007), pela aplicação da taxa de desconto e 

Roebeling et al (2011), na aplicação da ACB associadas às obras de defesa 

costeira. 

Na tabela seguinte encontram-se sintetizados os estudos relevantes sobre o 

tema abordado na dissertação. 
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Tabela 6 – Principais trabalhos realizados por outros autores sobre a temática abordada no 
presente estudo. 

Assunto Autor / ano Título Aspetos relevantes 

E
ro

s
ã
o

 C
o

s
te

ir
a
 

 

Ferreira, O. 
(1993) 

Caracterização dos principais 
factores condicionantes do 
balanço sedimentar e da 
evolução da linha de costa entre 
Aveiro e o Cabo Mondego 

Evolução da linha de costa com 
recurso e caraterização 
morfodinâmica. 

Dias et al 
(1994) 

Estudo sintético de diagnóstico 
da geomorfologia e da dinâmica 
sedimentar dos troços costeiros 
entre Espinho e Nazaré 

Taxa de erosão da linha de costa 
Vagueira - Areão de ~4m/ano e 
de ~2m/ano Areão - Mira, na 
década de 80/90. 

 
Boto et al 

(1997) 
 

Erosão Litoral e Recuo da Linha 
de Costa entre a Costa Nova e 
a Praia do Areão, Portugal 

Taxa de erosão entre a Vagueira 
e o Areão de ~6m/ano entre 
96/97 

Ferreira, O. 
(1998) 

Morfodinâmica de Praias 
Expostas: Aplicação ao Sector 
Costeiro Aveiro-Cabo Mondego 

Índices de moderada a elevada 
vulnerabilidade morfológica aos 
processos costeiros 

Caetano, P. 
(2002) 

Análise fotointerpretativa da 
evolução da linha de costa e 
morfologias dunares entre o 
Furadouro e a Praia de Mira 

Recuo médio da linha de costa na 
Vagueira de 17 m (1958 e 1970) 
e de 85,8 m (1970 e 1998) 

Mota Lopes 
(2003) 

O Litoral da Região Centro de 
Portugal – um caso preocupante 
de risco e de perda de Território 

Taxa de erosão Vagueira - Areão 
de ~4m/ano (1958 e 2003) 

Diogo, M. 
(2004) 

Evolução da linha de costa da 
Praia da Vagueira 

Taxa de erosão de ~1m/ano 
(1958 e 1970), ~3.3m/ano (1970 e 
1998) e ~7.2m/ano (1998 e 2002) 

Leal, C. 
(2005) 

 

Desenvolvimento urbano em 
zonas costeiras de alto risco – 
Análise da problemática para 
uma intervenção estratégica 

Possível ligação entre o mar e a 
Laguna. Ampliação da mancha 
urbana construída em DPM na 
revisão do PP da praia da 
Vagueira em 1997 

Coelho, C. 
(2005) 

Risco de exposição de frentes 
urbanas para diferentes 
intervenções de defesa costeira 

Possível ligação entre o mar e a 
Laguna nos troços esporão da 
Vagueira - Labrego e Labrego -  
Areão.  

Ferreira el 
al 

(2006) 
 

An integrated method for the 
determination of set-back lines 
for coastal erosion hazards on 
sandy shores 

Projeção da posição da linha de 
costa 
 

Baptista, P. 
(2006) 

O Sistema de Posicionamento 
Global Aplicado ao Estudo de 
Litorais Arenosos 

Monitorização da linha de costa 
em litorais arenosos com recurso 
ao GPS e criação de modelos de 
elevação do terreno 

Veloso 
Gomes & 
Taveira 
Pinto 

(2006) 

EUROSION Case Study: 
Vagueira-Mira (Portugal) 

Troço costeiro muito vulnerável à 
erosão, possível nova ligação do 
mar com a laguna de Aveiro 

Santos, L. 
(2008) 

Comunicação de riscos 
associados às zonas costeiras – 
o caso da Praia da Vagueira 

Intensa erosão costeira nas 
últimas décadas e tendência para 
um agravamento no futuro 

Bernardes, 
C. & 

Evolução recente da barreira 
arenosa de Aveiro 

Entre a Barra e a Praia de Mira a 
largura média erodida foi ~124 m 



Introdução 

12 

 

Baptista, P. 
(2011) 

entre 1958 e 2010 
E

ro
s

ã
o

 C
o

s
te

ir
a
 

D
S

A
S

 
 

Hapke et al 
(2009) 

 

Rates and Trends of coastal 
change in California and the 
regional behavior of the beach 
and cliff system 

Utilização do DSAS para o 
cálculo da taxa de erosão e 
acreção da linha de costa com 
um intervalo de confiança de 90% 

Faria, E & 
Maia, L. 
(2010) 

Uso de técnicas de 
Geoprocessamento para a 
Análise da Evolução da Linha 
de Costa em Ambientes 
Litonâneos do estado de Ceará, 
Brasil 

Utilização do DSAS para o 
cálculo da taxa de erosão e 
acreção da linha de costa 

E
ro

s
ã
o

 c
o

s
te

ir
a

 

A
C

B
 

 

Roebeling 
et al 

(2011) 

Coastal erosion and coastal 
defense interventions: a cost-
benefits analysis 

Área costeira perdida em 2050: 
854ha. 
As alimentações artificiais e as 
obras longitudinais aderentes são 
as intervenções mais eficazes no 
combate à erosão,  

Reis, E. 
(2010) 

Evolução da linha de costa e 
defesa costeira – Análise 
custo/benefício 

A melhor opção será proteger; 
todos os tipos de defesa testados 
apresentam uma melhoria em 
relação à situação de referência, 
excepto para o horizonte temporal 
de 50 anos, onde os custos 
ultrapassariam os benefícios. 

Taborda et 
al 

(2005) 

Evaluation of Coastal Defense 
Strategies in Portugal 

A alimentação artificial é a 
solução mais adequada quer a 
nível ambiental quer a nível 
económico 

A
C

B
 

 

Almeida, P. 
(2011) 

Analise económico-ambiental de 
alimentação artificial de praias 

A alimentação artificial da praia 
proporciona redução da área 
erodida. 
Utilização de uma taxa de 
desconto fixa de 5% para um 
horizonte temporal de 50 anos. 
Do ponto de vista económico 
apenas a alimentação artificial em 
0.5Mm

3
 de areia é viável  

Luís, B. 
(2002) 

Análise Custo-Benefício sobre 
intervenções costeiras – 
Aplicação SIG 

Utilização de taxa de desconto de 
2% 

Turner et al 
(2007) 

A cost-benefit appraisal of 
coastal managed realignment 
policy 

Taxas de desconto decrescente 
ao longo dos anos. De 1 a 30 
anos=3.5%; de 31 a 75 anos= 
3%; de 76 a 100= 2.5% 

V
a

lo
r 

d
o

s
 

e
c

o
s

s
is

te
m

a
s
 

 

Alves et al 
(2009) 

Valuing ecosystem service 
losses from coastal erosion 
using a benefits transfer 
approach: a case study for the 
Central Portuguese coast 

Estimativa de perda de 4.700ha 
de território costeiro entre 2000 e 
2058, na zona centro, 
equivalendo a uma perda de 45 
milhões de euros por ano 

Gonçalves, 
M. 

(2011) 

Perdas nos valores dos 
ecossistemas devido à erosão 
costeira 

Perda de 1.924ha de território 
devido à erosão costeira entre 
1975 e 2006, correspondendo a 
uma perda de valor ambiental de 
43m€/ano 
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1.4. Estrutura da Dissertação 

Para além do presente capítulo, que consta de uma breve introdução ao 

tema, objectivos, metodologia e estado de arte, a dissertação articula-se em cinco 

outros capítulos. 

No capítulo 2, “Análise Custo-Benefício associado à Erosão Costeira”, será 

apresentada uma breve descrição do que é a erosão costeira, quais as suas 

causas e consequências e como minimizar os seus efeitos. Será feita também 

uma abordagem geral sobre a ACB e sua importância na aplicação às obras de 

defesa contra a erosão costeira. 

No capítulo 3, “Caracterização geral do troço de estudo”, será feito um 

enquadramento geográfico, geológico e geomorfológico, hidrodinâmico e, ainda, 

uma descrição da ocupação e uso do solo, bem como um breve historial da 

defesa costeira no troço em análise. 

No capítulo 4, “Resultados” serão apresentados os resultados obtidos 

relativamente à evolução histórica da linha de costa, desde 1958 até 2010, à taxa 

a que esta evolução se fez sentir e à projeção da mesma no futuro e, ainda, os 

resultados relativos à ACB das obras de defesa costeira. 

No capítulo 5, “Discussão de resultados” serão discutidos os resultados 

obtidos. 

No último capítulo (capitulo 6), “ Conclusões e Considerações Finais” serão 

apresentadas as principais conclusões obtidas do trabalho, bem como algumas 

considerações tidas como importantes para o futuro e na proteção da zona de 

estudo contra o fenómeno de erosão costeira. 
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2. Análise Custo-Benefício associada à Erosão Costeira 

2.1. Erosão e Defesa Costeira 

A erosão costeira é um fenómeno de origem natural que afeta as zonas 

costeiras e que é acentuada pelas atividades antrópicas, desenvolvidas junto ao 

mar, destabilizando a dinâmica costeira. Em costas arenosas, a erosão costeira 

consiste no avanço do mar em relação à terra, destruindo áreas naturais, 

(essencialmente através de galgamentos), tais como o cordão dunar frontal e 

áreas agrícolas próximas do mar, geralmente com cotas baixas, atingindo 

também, em situações de temporal, áreas urbanas (construída a pouco metros de 

distância ao mar.) A erosão pode ser quantificada em termos de taxa de recuo da 

linha da costa em m/ano (UE, 2006). 

As principais causas naturais de erosão costeira resultam da conjugação de 

vários fatores, tais como o clima de agitação marítima, os temporais e a subida do 

nível médio da água do mar. As causas antrópicas estão essencialmente 

relacionadas com a diminuição do fornecimento de sedimentos à zona costeira e 

com acentuados impactos nas características morfodinâmicas da mesma; esta 

diminuição deve-se essencialmente à construção de barragens nos rios, às 

dragagens/extração de inertes, às obras portuárias e às obras de defesa costeira 

perpendiculares à linha de costa. Apesar destas obras visarem proteger a zona 

costeira contra a erosão, devido à acumulação de areias, têm como desvantagem 

acentuar o processo erosivo a sotamar das mesmas. 

Como consequência da erosão costeira é de salientar a perda de território 

com valor económico, social e ambiental. Esta perda é, fundamentalmente, devida 

à destruição do cordão dunar que constitui uma defesa natural contra a ocorrência 

de galgamentos e inundações das zonas adjacentes a cotas mais baixas.  

A forma mais comum de tentar minimizar a erosão passa pela 

implementação de obras de defesa costeira. No entanto, a defesa costeira é hoje 

em dia a principal ação antrópica, desenvolvida em função da comodidade da 
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população que se concentra junto ao mar e deste modo a opção de 

defender/proteger sobrepôs-se, em muito casos, à opção de ordenar o litoral. 

A defesa costeira nacional foi até 2012 da responsabilidade das diversas 

Administrações das Regiões Hidrográficas (ARH) e do Instituto da Água (INAG). 

Estes organismos encontram-se atualmente fundidos na Agência Portuguesa do 

Ambiente (APA), que coordena as várias intervenções costeiras. 

Existem dois tipos de defesa costeira, as designadas obras de engenharia 

pesada e as obras ligeiras.  

As obras de engenharia pesada dividem-se em obras perpendiculares e 

obras paralelas à linha de costa. As obras perpendiculares têm como objectivo 

reter os sedimentos que se deslocam no sentido Norte-Sul de modo a 

proporcionar a acumulação de areias a barlamar destas estruturas protegendo 

essa zona. No entanto, a sua implementação implica vantagens e desvantagens 

no meio envolvente, apresentadas na tabela 7. 

Tabela 7 - Vantagens e desvantagens das obras de defesa costeira perpendiculares à linha 
de costa (baseado em Coelho, 2005). 

Obra Vantagens Desvantagens 

Esporão 
 Acumulação de areia a 

barlamar 

 Défice sedimentar na praia a sotamar 

 Degradação do valor natural e 

recreativo da praia/impacto visual 

negativo 

 Necessidade de manutenção regular e 

dispendiosa 

Quebra-mar/ 

Molhes portuários 

 Acumulação de areia a 

barlamar 

 Estabilização dos canais 

de navegação de acesso a 

portos 

 Alteração das condições de agitação 

marítima 

 Interrupção da deriva litoral – défice 

sedimentar a sotamar 

 Necessidade de manutenção 

dispendiosa 

 

Para tentar diminuir os impactos associados a estas estruturas, são 

utilizadas, maioritariamente em simultâneo, obras de defesa paralelas à linha de 
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costa (tabela 8) com o objetivo de reduzir a energia das ondas e evitar a 

destruição do ecossistema adjacente à praia. 

Tabela 8 - Vantagens e desvantagens das obras de defesa costeira paralelas à linha de 
costa (baseado em Coelho, 2005). 

Obra Vantagens Desvantagens 

Obra longitudinal 

aderente 

(enrocamento) 

 Dissipação da energia das 

ondas 

 Proteção de zonas edificadas 

 Necessidade de manutenção 

regular e dispendiosa 

 Degradação do valor natural e 

recreativo da praia/impacto 

visual negativo 

Quebra-mar 

destacado 

 Dissipação da energia das 

ondas 

 Acumulação de sedimentos na 

zona abrigada 

 Sujeitos a agitação marítima 

forte, são vulneráveis 

 Necessidade de manutenção 

regular e muito dispendiosa 

Muro 

 Dissipação da energia das 

ondas 

 Retenção de terraplenos 

 Proteção de zonas edificadas 

 Desgaste por parte das ondas 

pode provocar o colapso 

 

Por sua vez, as obras ligeiras têm como objetivo estabilizar e manter a 

posição da linha de costa. 

Tabela 9 - Vantagens e desvantagens das obras de defesa costeira ligeiras (baseado em 
Coelho, 2005). 

Obras Vantagens Desvantagens 

Alimentação artificial 

das praias e dunas 

 Mantêm o valor recreativo e 

ambiental da praia 

 Compatibilidade da areia da 

praia com a areia colocada na 

alimentação 

Reperfilamento da 

praia 

 Mantem o valor recreativo e 

ambiental da praia 

 Aumenta a área da praia acima 

do nível médio das águas do 

mar 

 Défice sedimentar na zona mais 

baixa da praia 
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De modo a efetuar uma gestão coerente do litoral é necessário ter em conta 

diversas situações, tais como as vantagens e desvantagens das obras de defesa 

costeira, os custos envolvidos na sua implementação e ainda os benefícios 

obtidos com a defesa das zonas potencialmente afetadas. 

Para diminuir as limitações destas intervenções a solução mais comum é a 

sua utilização em simultâneo, para que as vantagens de uma obra combatam as 

desvantagens de outra.  

 

2.2. Análise Custo-Benefício 

A ACB consiste na valorização em termos monetários, de todos os efeitos 

incluídos numa decisão ou projeto, em determinado período de tempo tido em 

conta na análise, sendo os principais objetivos a identificação, a quantificação e a 

ponderação dos benefícios e dos custos envolvidos, com o intuito de aumentar o 

bem-estar da sociedade como um todo (infopédia, 2012). 

A ACB ocorre quando um agente económico (um particular, uma empresa 

ou um governo) pretende, por exemplo, avaliar a viabilidade de um projeto de 

investimento (infopédia, 2012).  

Para iniciar a ACB deve-se começar por identificar, quantificar e adicionar, 

todos os benefícios e posteriormente identificar, quantificar e subtrair todos os 

custos envolvidos na execução do projeto. Estes devem ser expressos numa 

unidade de medida comum, a unidade monetária, não esquecendo que os preços 

se alteram ao longo do tempo, sendo por isso necessária a atualização dos 

valores (Canhoto, 1994). Esta atualização é feita através de uma taxa de 

desconto, pela aplicação da equação (2). 

A escolha da taxa de desconto é bastante controversa e importante na 

avaliação dos custos em relação aos benefícios durante um período de tempo 

longo. A Comissão Europeia recomenda que seja utilizada como referência uma 

taxa desconto de 5% para projetos de investimento público cofinanciados pelos 
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Fundos Europeus, no entanto, esta pode diferir consoante as condições 

macroeconómicas específicas do Estado-Membro, a natureza do investimento e o 

setor em questão (CE, 2006). 

No entanto, segundo Turner et al (2007) a taxa de desconto não deve ser 

constante, esta deverá diminuir ao longo do tempo, pois a aplicação de uma taxa 

de desconto positiva e decrescente ao longo dos anos permite uma maior 

valorização dos custos e benefícios que ocorrem em períodos mais afastados no 

tempo. Este autor, com base no HMT (2003) utiliza uma taxa de desconto de 

3,5% num período de análise de 1 a 30 anos, 3% de 31 a 75 anos e 2,5% de 76 a 

100 anos. 

Para concluir a ACB é necessário aplicar as equações (2) e (3) para verificar 

se o projeto é viável do ponto de vista económico, possibilitando assim, decidir 

qual a melhor opção a tomar. 

2.2.1. Vantagens e Desvantagens da ACB 

A ACB apresenta algumas vantagens, pois permite expressar um juízo sobre 

a conveniência económico-social de um projeto, permite estabelecer um “ranking” 

entre projetos diferentes e incentiva a identificação dos custos e benefícios, 

mesmo que estes não sejam facilmente convertíveis em unidades monetárias. No 

entanto, também existem limitações associadas a este tipo de análise, pois não 

tem em conta os efeitos redistributivos, nem os efeitos do retorno económico de 

custos e benefícios não transformáveis em unidades monetárias (EVALSED, 

2004).  

Deste modo, a ACB é uma ferramenta útil na avaliação e seleção de 

projetos, no entanto, requer rigor e coerência metodológica na sua aplicação 

(EVALSED, 2004). 
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2.3. A importância da aplicação da ACB no estudo de 

Erosão Costeira 

Para além das limitações da ACB, pôde-se ver anteriormente que é uma 

técnica eficaz na quantificação das perdas e dos ganhos envolvidos num projeto. 

A erosão costeira provoca perdas significativas de bens, tais como espaços 

naturais, zonas urbanas e de lazer, entre outros. Para tentar minimizar estas 

perdas é realizada a defesa costeira através da construção de vários tipos de 

obras que são considerados projetos, necessitando, tal como todos os projetos, 

da realização de uma ACB. 

Numa ACB, associada a um estudo de erosão costeira, é necessário tomar 

como referência, a situação de uma zona submetida a erosão e desprovida de 

qualquer tipo de obra de defesa costeira, relativamente à mesma zona ameaçada 

pela erosão e protegida por obras de defesa costeira. Deste modo, é possível 

contabilizar a perda de território obtida na situação de referência 

comparativamente à situação protegida, bem como os custos de implementação e 

manutenção associados às obras, obtendo benefício ao reduzir a área erodida 

após a sua proteção. 

Segundo Coelho (2005), quando o custo de uma obra for superior ao valor 

de território a defender, essa intervenção deve ser posta em causa. O benefício 

em proteger refere-se à diferença entre o resultado da erosão sem a existência de 

uma obra de defesa e o resultado da erosão com proteção costeira, 

correspondendo assim ao limite máximo de custos de implementação da obra 

costeira (Luís, 2002). Portanto, é bastante importante que numa situação de 

erosão e na possível decisão de defesa sejam considerados todos os custos e 

benefícios envolvidos de modo a verificar qual a melhor opção: deixar evoluir a 

costa naturalmente, defender ou proibir o licenciamento de construção junto ao 

mar ou em casos de construções já licenciadas realizar a retirada planeada. 
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3. Caracterização Geral da Zona de Estudo 

3.1. Enquadramento Geográfico 

A zona de estudo, localizada entre as praias da Vagueira e da Praia de 

Mira, insere-se na zona Centro (NUT II) de Portugal Continental (NUT I), limitada 

a Oeste pelo Oceano Atlântico e a Este pela laguna de Aveiro (canal de Mira). 

Tem uma extensão de aproximadamente de 18 Km e abrange 2 distritos: Aveiro e 

Coimbra. As praias da Vagueira, do Labrego e do Areão pertencem à freguesia da 

Gafanha da Boa Hora e ao município de Vagos (distrito de Aveiro) enquanto a 

praia do Poço da Cruz e a praia da Praia de Mira fazem parte da freguesia da 

Praia de Mira, município de Mira (distrito de Coimbra) (fig. 1).   

Neste troço, a zona da Vagueira é identificada como a zona mais 

preocupante no que respeita à vulnerabilidade e ao risco de erosão costeira, 

devido essencialmente às taxas de erosão verificadas, à proximidade com o canal 

de Mira e por constituir uma área urbana, estando em causa bens pessoais a 

proteger.  
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Figura 1 - Localização da zona de estudo 
(adaptado de http://www.vagasplash.pt/grandes/portugal_mapa.html e de IGEO, 2009). 

  

http://www.vagasplash.pt/grandes/portugal_mapa.html
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3.2. Enquadramento Geológico e Geomorfológico 

A zona de estudo fica situada na Orla Mesocenozóica Ocidental, 

correspondendo a uma bacia de sedimentação, instalada no bordo ocidental do 

Maciço Hespérico, que teve origem no Mesozóico, durante a formação de uma 

fossa tectónica de direção NNE-SSW, e relacionada com as fases de abertura do 

Atlântico Norte. É constituída por rochas sedimentares de idade mesocenozóica, 

possui grandes fraturas e dobras amplas, com orientação Norte-Sul, relacionadas 

com as deformações no soco e com a tectónica diapírica (Dias et al, 1994).  

Este troço constitui uma zona aplanada e de baixa altitude, caracterizado, 

essencialmente, pela presença de praias arenosas, pertencentes ao Holocénico, 

com direção e orientação média de N14ºE (Teixeira, 1994 in Diogo, 2004), 

limitadas a Oeste pelo Oceano Atlântico e a Este pelo canal de Mira, a qual é 

constituída por extensos depósitos aluvionares recentes (Dias et al, 1994).  

Segundo Granja (1998), considera-se que os sistemas dunares presentes na 

zona foram gerados durante a última glaciação, mostrando evidências 

estratigráficas e morfológicas de acumulação de areias durante o Holocénico, 

onde se podem distinguir dois tipos principais de dunas, o cordão dunar frontal e 

as dunas interiores diferenciáveis pela sua forma, orientação e processos de 

formação, quando o sistema se encontra em equilíbrio dinâmico (Dias et al, 1994).  

Na atualidade, o cordão dunar frontal encontra-se bastante degradado e 

parcialmente substituído por diques arenosos (fig. 2), numa tentativa de evitar os 

galgamentos oceânicos para as zonas internas, em geral localizadas a cotas 

muito baixas e em transição com o canal de Mira (fig. 3). 
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Figura 2 - Dique arenoso a sotamar do esporão da praia do Labrego em maio de 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 3 - Galgamento a sotamar do esporão da praia do Labrego em outubro de 2011. 

Nas zonas onde o cordão dunar ainda está presente, o contacto com a alta 

praia é feito de duas formas, através de escarpas talhadas na duna (fig. 4), 

presentes nos locais onde predomina a erosão, e onde não ocorre erosão 

significativa, a transição é gradual entre a praia e as dunas embrionárias (fig. 5) 

(Dias et al, 1994). 
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Figura 4 - Escarpa talhada na duna a sotamar do esporão da praia do Poço da Cruz em 

maio de 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Dunas embrionárias a barlamar do 2º esporão de Mira em maio de 2012  

Ao longo de todo o troço são evidentes os aspectos geomorfológicos 

apresentados, em especial atenção para o caso da praia da Vagueira, onde em 

situações de temporal as condições são agravadas. Por exemplo, no inverno de 

2002 durante um evento de temporal o mar galgou a defesa frontal que se 

encontrava à cota de ~8m (Diogo, 2004) e no inverno de 2011, o mar atingiu os 

terrenos adjacentes a sotamar do esporão do Labrego (fig. 3). São também 

evidentes situações potenciadoras de galgamento oceânico, através de 

corredores eólicos presentes no cordão dunar a norte (fig. 6) e a sul a presença 

de escarpa talhada de erosão à semelhança do que acontece no Poço da Cruz 

(fig. 4). 
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Figura 6 – Corredores eólicos presentes no cordão dunar a barlamar da Vagueira em maio 

de 2012. 
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3.3. Enquadramento Hidrodinâmico 

A hidrodinâmica do troço costeiro em estudo é dominada essencialmente 

pelo regime de marés, pela agitação marítima, pelos ventos e pela subida do nível 

do mar. 

O regime de marés é do tipo semi-diurno onde a periodicidade de cada ciclo 

de maré é de 12h e 25min, o valor médio de preia-mar de águas vivas é de 3,50 

m e o valor médio de baixa-mar de águas vivas é de 0,50 m (Coelho, 2005). 

A agitação marítima caracteriza-se pela altura e pelo período de onda. Na 

costa Noroeste de Portugal, a altura de onda significativa está compreendida 

entre os 2 e os 2,5 m e o período entre os 9 e os 11 s, provenientes dos 

quadrantes Oeste Noroeste e Norte Noroeste e geradas por ventos do Atlântico 

Norte (Coelho, 2005).  

Segundo este autor, o vento é um elemento climático essencial no processo 

de modelação das zonas costeiras, pois é essencial no transporte de areias da 

praia e das dunas, sendo o principal interveniente no processo de formação do 

cordão dunar. O regime de ventos é também importante quando se procede a 

uma análise do clima de agitação, pois é por ação do vento que se formam ondas 

na superfície do mar. As maiores velocidades ocorrem nos rumos de Sul e 

Sudoeste e as maiores frequências são provenientes dos quadrantes Norte e 

Noroeste. 

A subida do nível médio da água do mar pode ser provocada por diversos 

fatores, como as variações sazonais fomentadas pelas alterações de temperatura 

da água do mar, pelas chuvas, pelas flutuações no caudal dos rios e, também, 

pelas alterações climáticas que provocam o degelo dos glaciares e que podem 

induzir um aumento do nível médio da água do mar em cerca de 60 metros, 

cobrindo neste cenário vastas zonas costeiras a nível mundial (Coelho, 2005). 

Este assunto constitui um tema bastante estudado, na atualidade, sendo 

apresentados diversos pontos de vista; segundo Andrade e Freitas (2002) (in 

Coelho (2005)) as projeções para a variação do nível do mar apontam para uma 

subida de 11 a 77 centímetros entre 1990 e 2100.   
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3.4. Ocupação e Uso do Solo 

A ocupação e uso do solo na zona costeira têm-se intensificado ao longo 

dos últimos anos, essencialmente devido ao desenvolvimento comercial e 

industrial, para além das atividades ligadas ao lazer e recreio. Deste modo a 

concentração populacional quer permanente, quer temporária, aumentou 

bastante. 

De modo a combater a ocupação desordenada no litoral foram criados 

planos de ordenamento que visam delimitar os espaços de diferentes usos, tais 

como os Planos de Ordenamento da Orla Costeira (POOC) que atuam a nível 

regional, os Planos Diretores Municipais (PDM) que atuam a nível municipal e 

ainda a nível local, os Planos de Urbanização (PU) e os Planos Pormenor (PP). 

Na figura 7 pode-se observar uma fotografia aérea de 2010 correspondente 

ao troço entre a Vagueira e a Praia de Mira, com a sobreposição da delimitação 

do uso do solo obtido pelo CLC de 2006. Apesar de existir um ligeiro 

desfasamento na sobreposição, é possível verificar a ocupação geral que 

carateriza a zona. Adjacente à zona urbana das praias da Vagueira e da Praia de 

Mira localizam-se a zona agrícola e a zona florestal, e em direção ao interior 

observa-se uma zona contínua de ocupação urbana, bem como, zonas agrícolas 

e florestais. 

O aumento de áreas urbanas junto ao litoral conduz cada vez mais à 

degradação dos sistemas naturais do litoral, que o caraterizam, e à necessidade 

crescente de proteção da população e dos seus bens, bem como o aumento do 

risco de inundação associado aos galgamentos ocorridos durante os eventos de 

temporal. 
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Figura 7 - Ocupação e Uso do Solo em 2006 entre a Praia da Vagueira e a Praia de Mira 

(adaptado de IGEO, 2009)  

Relativamente ao caso específico da Vagueira, esta está inserida no PDM 

de Vagos em vigor desde 1992, tendo sido revisto em 1998, e sujeita a um PP, 

devido à forte dinâmica construtiva e pressão sobre os terrenos disponíveis, 

aprovado e publicado em 1989 e revisto em 1997. 
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A Vagueira é constituída por um núcleo urbano recente que se estende 

desde as proximidades do mar até á margem do canal de Mira da laguna de 

Aveiro. Como se pode observar pela figura 8, este núcleo urbano em 1958 era 

pouco povoado, pertencendo as primeiras povoações a núcleos dos pescadores 

locais. Em 1970 já é possível observar uma faixa urbana contínua, demasiado 

próxima do mar que não previu o seu avanço, este aumento de edificações foi 

também provocado pela construção em 1965 da ponte sobre a laguna, que 

facilitou o acesso a esta zona (Câmara Municipal de Vagos, 1998). Em 1978 foi 

necessário construir a primeira defesa costeira, um enrocamento, e um ano mais 

tarde, em 1979, um esporão imediatamente a sul com um pequeno enrocamento 

a sotamar com o intuito de acumular sedimentos a barlamar, ou seja, em frente à 

urbanização. Já em 1998 é visível um aumento da mancha urbana para norte e 

para o interior, aumentando bastante a densidade populacional. Segundo a 

Câmara Municipal de Vagos (1998), entre 1990 a 1997 foram licenciados 90 

novos edifícios para habitação, 13 edifícios mistos, 8 edifícios para comércio e/ou 

serviços e 9 loteamentos novos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 - Evolução do núcleo urbano da Praia da Vagueira entre 1958 e 1998 (Diogo, 2004) 

e delimitação da mancha urbana em 2002 e 2010. 

Através da delimitação da mancha urbana com base em fotografias aéreas 

de 2002 e de 2010 (fig. 8) é possível observar que a mancha urbana se manteve 

relativamente constante desde 1998, e em conformidade com a revisão do plano 

2002 2010 
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pormenor em 1997 (fig. 9), o que se pode realmente observar é o aumento da 

densidade populacional no local. 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 - Planta síntese referente à revisão do Plano de Pormenor da Vagueira em 1997 

(Leal, 2005). 

A delimitação a cor-de-rosa, na figura 9, indica a alteração, em relação ao 

PP publicado em 1989, presente na revisão do mesmo em 1997 demonstrando a 

consolidação e ampliação de construções situadas em Domínio Público Marítimo 

(DPM), nomeadamente em frente ao mar. 

Esta zona é bastante atrativa a nível turístico, mas apenas sazonal, visto que 

não possui muitas alternativas de lazer para além da praia, uma vez que a 

expansão urbanística não foi complementada com a construção de infraestruturas 

de interesse turístico (Câmara Municipal de Vagos, 1998). Sazonal é também a 

ocupação sendo a maioria das casas habitadas exclusivamente na época balnear, 

existindo à data dos censos de 1981 apenas 9 pessoas residentes, nos censos de 

1991 registaram-se 77 residentes, nos censos de 2001, 405 e nos censos de 

2011 já 736 residentes (INE, 1981; 1991; 2001; 2011). 

Para além da densidade urbana presente, a Vagueira torna-se bastante 

vulnerável ao risco de erosão costeira devido às cotas desta zona serem 

relativamente baixas, o que proporciona que o mar atinja o aglomerado urbano e 

os terrenos adjacentes com facilidade. Na figura 10, podem-se verificar zonas 
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com cota inferior a 2 metros (círculos vermelhos), sendo que numa situação 

normal de preia-mar de águas vivas equinociais o mar atinge os 3 metros. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 - Planta topográfica da Praia da Vagueira em 1996 (Mota Lopes, 2003) 

Estando a praia e o aglomerado relativamente à mesma cota, o 

enrocamento é ainda o único obstáculo que impede o mar de avançar para terra. 

Na figura 11 é visível a diferença de cotas a que se encontra o enrocamento (~ 9 

m) e a zona urbana da Vagueira.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 - Diferença entre o nível do enrocamento e o nível a que se encontra a zona 

urbana (maio de 2012)  



Caracterização Geral da Zona de Estudo 

33 

 

3.5. Histórico de Obras de Defesa Costeira 

São diversas as obras de defesa costeira implementadas na zona de estudo, 

desde 1978 até à atualidade. 

A primeira obra corresponde a um enrocamento situado na frente urbana da 

praia da Vagueira com o intuito de proteger a população concentrada nesse local, 

seguidamente, a sul, foi construído um esporão com um pequeno enrocamento 

associado a sotamar, assim toda a frente urbana encontrava-se protegida. Neste 

troço encontram-se, para sul, ainda 3 esporões, o do Labrego, do Areão e do 

Poço da Cruz, e 2 na Praia de Mira.  

No entanto devido ao acentuar de erosão, e consequente degradação do 

cordão dunar frontal a sotamar dos esporões, exceto no caso da Praia de Mira, 

houve a necessidade da colocação de diques arenosos a sotamar dos esporões 

do Labrego, Areão e Poço da Cruz, direcionados para sul. 

Tabela 10 - Esporões implementados na zona de estudo (adaptado de INAG, 2012). 

Local 
Extensão 

(m) 

Construção Manutenção / Reparação 

Ano Custo (€) Ano Custo (€) 

Vagueira 120 1979 n.d 

1984,1987, 

1988,1994, 

1996,1997, 

1998,1999, 

2009* 

88.097,68 (em 1999) 

Labrego 130 >1998 n.d 

1984,1987, 

1988,1999, 

2001, 2002, 

2009* 

57.685,98 (em 1999) 

180.582,50 (em 2002) 

Areão 230 2003 2.605.647,01 n.d n.d 

Poço da 

Cruz 
230 2003 2.523.906,29 n.d n.d 

Mira N 170 n.d n.d 
1987,1988, 

1989, 2005 
2.555.981,61 (em 2005) 

Mira S 170 1988 74.819,68 2005 
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n.d – Informação não disponível 

Tabela 11 - Enrocamentos implementados na zona de estudo (adaptado de INAG, 2012). 

Local 
Extensão 

(m) 

Construção Manutenção / Reparação 

Ano Custo (€) Ano Custo (€) 

Vagueira N 660 1978 n.d 

1984,1988, 

1995, 2003, 

2009* 

119.074,92 (em 2003) 

Vagueira S 160 1979 n.d 

1984,1987, 

1988,1995, 

2009* 

n.d 

n.d – Informação não disponível 

*A manutenção conjunta dos enrocamentos da Vagueira (N e S) e dos esporões da 

Vagueira e do Labrego, em 2009, custou no total 1.974.584,13€ 

Para além das obras acima já referidas exigem documentadas mais algumas 

intervenções realizadas na zona de estudo, representadas na tabela 12. 

Tabela 12 - Obras de defesa costeira ligeiras implementadas na zona de estudo (adaptado 

de INAG, 2012). 

Obra Ano Custo (€) 

Intervenção de emergência no cordão dunar entre a Vagueira e o 

Labrego 
1999 134.216,54 

Intervenção de emergência na Praia do Areão 1999 337.017,79 

Reforço dunar da proteção da duna da Vagueira a Norte e a Sul 2001 120.633,23 

Reposição do cordão dunar num troço a sul do esporão da vagueira e 

areão 
2001 268.293,41 

Reforço da proteção da duna de Mira sul 2001 141.836,88 

Intervenção de emergência a Sul da Vagueira 2002 180.582,50 

Intervenção de emergência no cordão dunar na praia do Areão 2002 283.106,88 

Ordenamento de acessos e proteção da duna da praia de Mira 2004 178.234,86 

Reabilitação do cordão dunar entre o areão e o poço da cruz 2009 310.560,00 

Requalificação ambiental da praia de mira (1ª fase) incluindo sistema 

dunar 
2009 119.095,46 

Proteção do cordão dunar e requalificação da praia da Vagueira 2009 3.404.305 
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Intervenção de emergência no cordão dunar a sul da Vagueira 2010 326.088 

Intervenção de Urgência no Restabelecimento do Cordão Dunar na Praia 

do Labrego 
2011 n.d 

Requalificação ambiental da praia de mira (2ª fase) passeios e 

arruamentos 
2011 106.271,53 

Requalificação ambiental da Praia da Vagueira Norte e proteção dunar 2012 115.555,0 

n.d – Informação não disponível 

É de salientar nesta compilação de dados que existe falta de informação 

devido à sua indisponibilidade e acessibilidade de dados. 
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4. Resultados 

4.1. Evolução Histórica da Posição da Linha de Costa 

Com base nas linhas de costa obtidas por Caetano (2002) para os anos de 

1958, 1970 e 1998, e na de 2002 e 2010, definida no âmbito deste trabalho, é 

possível verificar no mapa 1 (em anexo) a tendência histórica da posição da linha 

de costa de 1958 a 2010.  

Em 1958 ainda não existiam obras de defesa costeira, e os problemas de 

erosão não eram muito evidentes. No entanto, em 1970, apesar de também ainda 

não existirem obras neste troço, já era visível o recuo da linha de costa em 

relação à linha de 1958. Este recuo observou-se desde o início do troço (a norte 

da Vagueira) até barlamar do esporão do Areão; dai em diante até à Praia Mira 

verificou-se avanço da linha de costa em 1970. 

Entre 1970 e 1998 foram implementadas as primeiras obras de defesa 

costeira neste troço, nomeadamente, um enrocamento em frente às habitações 

da Vagueira, um esporão a sul do mesmo, com um pequeno enrocamento 

associado a sotamar, e dois esporões na Praia de Mira. Neste período o recuo 

tornou-se ainda mais acentuado. Observou-se recuo desde o início do troço até à 

Praia de Mira, sendo que na frente urbana da Vagueira o enrocamento “fixou” a 

posição da linha de costa; na Praia de Mira junto à frente urbana e na zona dos 

esporões verificou-se um ligeiro avanço da linha de costa. 

No período de 1998 a 2002 foi construído o esporão do Labrego e um dique 

arenoso a sul da Vagueira. Neste intervalo já se observa alguma influência das 

obras na posição da linha de costa. Verificou-se recuo essencialmente desde o 

início do troço até a sul do Poço da Cruz. Do Poço da Cruz até à Praia de Mira 

registaram-se ligeiros avanços da linha de costa, com estabilização nas frentes 

urbanas da Vagueira e da Praia de Mira. 

De 2002 a 2010 foram construídas as restantes obras de defesa: os 

esporões do Areão e do Poço da Cruz e os diques arenosos a sotamar dos 

esporões do Labrego, Areão e Poço da Cruz. Neste período observa-se que a 
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linha de costa é bastante influenciada pelas estruturas de defesa, pela 

estabilização e avanço da linha de costa a barlamar dos esporões e aumento do 

recuo da sotamar. 

Verificou-se recuo da linha de costa a norte da Vagueira e a sotamar dos 

esporões do Areão e do Poço da Cruz, “fixação” da linha de costa na frente 

urbana da Vagueira e da Praia de Mira, avanço da linha de costa a barlamar do 

esporão do Poço da Cruz e na Praia de Mira, associada à presença de dunas 

embrionárias (fig. 12); nos restante locais verificou-se estabilização da linha de 

costa. 

 

Figura 12 - Dunas embrionárias: A - Poço da Cruz; B - Praia de Mira, em maio de 2012. 

Na totalidade do período analisado, de 1958 a 2010, observou-se recuo até 

meio do troço entre o Areão e o Poço da Cruz, avanço da linha de costa a 

barlamar do esporão do Poço da Cruz, recuo a sotamar do mesmo e estabilização 

até à Praia de Mira onde inclusivé se registou avanço. 

Assim observa-se que, na generalidade, ocorreu recuo, verificando-se 

pontualmente estabilização ou avanço da linha de costa nas zonas a barlamar 

dos esporões.A Praia de Mira onde não há registos de recuo da linha de costa 
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para o período analisado, apresenta uma extensão de praia considerável quando 

comparada com as restantes praias analisadas. 

Em relação à influência dos diques arenosos na estabilização da linha de 

costa, apenas o que se encontra a sotamar da Vagueira parece ter contribuído 

para essa estabilização, pois os restantes, a sotamar dos esporões do Labrego, 

Areão e Poço da Cruz, sofreram forte erosão e o consequente recuo da linha de 

costa acentuado pelos esporões. 

A praia da Vagueira e do Labrego são das zonas mais afetadas pela 

tendência erosiva da linha de costa entre 1958 e 2010 (fig. 13).  

 

 

Figura 13 - Evolução da linha de costa entre a Vagueira e o Labrego 
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A posição da linha de costa de 1998 para 2010 permaneceu relativamente 

estável devido ao conjunto de obras de proteção presente. No entanto, a sotamar 

do Labrego, essa erosão mostra-se acentuada (fig. 13). 

Esta tendência é registada também em maio de 2012, onde a norte da 

Vagueira é visível o cordão dunar bastante degradado e com a presença de 

corredores eólicos (fig. 6) que podem facilitar os galgamentos oceânicos, aquando 

dos temporais, se a praia estiver demasiado estreita devido à falta de sedimentos. 

Em frente ao enrocamento, apesar de este permitir a fixação da linha de 

costa desde o ano da sua construção (1978), é visível a remoção significativa de 

sedimentos ocorrida no último inverno (2011) (fig. 14).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 – Enrocamento em frente à zona urbana da praia da Vagueira em maio de 2012. 

O défice de sedimentos na dependência do esporão da Vagueira é evidente 

na figura 15, onde se encontra demarcada a área de praia em baixa-mar, para os 

anos 2002 e 2010, observável nas fotografias aéreas dos respectivos anos. 

Sendo uma zona situada a barlamar do esporão seria de se esperar a 

acumulação de areia, até à total colmatação da estrutura. No entanto, este 

processo não só não ocorreu como a área útil, em período de maré baixa, 

diminuiu aproximadamente 10,9 ha (em 2002 estimou-se uma área de praia de 

23,4 ha e, em 2010, 12,5 ha). O que equivale a uma perda de 40.467 €. A 
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escassez de sedimentos verificada a barlamar do esporão da Vagueira é 

semelhante à registada entre os esporões e a sotamar do Labrego.  

 

Figura 15 - Diferença entre a área de praia em 2002 e 2010. 

Desde 2011, a área útil de praia, em períodos de preia-mar, é inexistente 

junto à frente urbana, estando as zonas recreativas adjacentes muito limitadas e 

condicionadas nesses períodos. Em novembro de 2012 pode-se confirmar esta 

situação a norte da Vagueira (fig. 16A), a barlamar e a sotamar do esporão (fig. 

16B e 16C). A norte e a sul da Vagueira o espraio da onda, em preia-mar, atinge 

a base do cordão dunar e o dique arenoso, localizado imediatamente a sul do 

esporão, enquanto a barlamar a base do enrocamento é atingido; a sotamar 

devido à menor cota do enrocamento associado ao esporão, a estrutura é 

frequentemente galgada. 
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Figura 16 – A praia da Vagueira em período de preia-mar: A – Norte da Vagueira; B – Barlamar do 

esporão da Vagueira; C - Sotamar do esporão da Vagueira. 

No mapa 2 (em anexo) pode-se verificar que o défice sedimentar não é 

inerente só à Vagueira e ao Labrego, mas a todo o troço em estudo, sendo mais 

acentuado a sotamar dos esporões e menos a barlamar, exceto na Praia de Mira 

onde se verificou aumento da área de praia. Assim, estimou-se, para todo o troço, 

uma área de praia de aproximadamente 140 ha, em 2002; este valor foi reduzido 

para 102 ha no ano de 2010, ou seja, houve uma perda de 38 ha que abrange 

área de praia e de duna, equivalente a um montante de 137.299 €. 
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Imediatamente a sotamar do esporão (fig. 17) a linha de costa tem-se 

mantido relativamente estável, devido à presença do enrocamento associado ao 

esporão, ao dique arenoso e, ainda, à proximidade com o esporão do Labrego.  

 

 

 

 

 

 

Figura 17 - Cordão dunar, dique e enrocamento a sul da Vagueira 

No caso do esporão do Labrego, a sotamar os problemas de erosão são 

bastante graves. Apesar da presença de um dique arenoso de grande extensão 

(~1156 m), o mar em situações de temporal, tem erodido fortemente o dique e, 

em algumas situações como a ocorrida em outubro de 2011, provocado a sua 

destruição (fig. 18A e B) e a invasão dos terrenos adjacentes (fig. 3). Na figura 

18A é visível a colocação de areias aquando das obras de emergência, 

imediatamente a sotamar do esporão, enquanto a figura 18B ilustra a destruição 

do dique e as zonas de galgamento oceânico que invadiram, para o interior, os 

terrenos contíguos e provocaram a abertura de um canal entre a laguna com o 

mar. Na figura 18C passado 7 meses do evento de temporal, o dique encontrava-

se reconstruído, embora as evidências de erosão, se façam notar através da 

escarpa de erosão presente na praia. 
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Figura 18 - Dique a sotamar do esporão do Labrego: A – Durante o temporal em outubro de 

2011 (http://www.noticiasdeaveiro.pt/noticias/show.aspx?idioma=pt&idcont=23627); B – Após o 

temporal em outubro de 2011; C – Depois do temporal em maio de 2012. 

4.2. Taxas de Erosão e Acreção 

As taxas de erosão e acreção, relacionadas com a posição da linha de 

costa, foram analisadas para os períodos de 1958-1970, 1970-1998, 1998-2002, 

2002-2010 e 1958-2010. Nesta análise pode ser confirmado o que se verificou 

anteriormente pela evolução histórica da posição da linha de costa, acompanhado 

pelas taxas a que ocorreram as variações nas linhas de costa. 

No gráfico 1 está representada a taxa de erosão e acreção entre 1958 e 

1970. Neste período ainda não existiam obras de defesa costeira ao longo do 
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troço estudado, podendo-se observar que desde a zona a norte da Vagueira até 

ao Areão ocorreu erosão e do Areão até à Praia de Mira, acreção. O valor 

máximo da taxa de erosão ronda os -11m/ano, a norte da praia da Vagueira, e o 

valor máximo de acreção foi de aproximadamente 5m/ano, no Poço da Cruz e na 

Praia de Mira. Em média verificou-se um taxa de erosão de -0,66 m/ano.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 - Taxa de erosão e acreção (m/ano), entre 1958 e 1970. No eixo vertical estão 

representados os transetos.  

As taxas de erosão e acreção entre 1970 e 1998 estão representadas no 

gráfico 2. Durante este período, apesar das obras de defesa costeira entretanto 

construídas, observa-se que ocorreu erosão, na totalidade do troço (excepto na 

Praia de Mira) a uma taxa média de -2,66 m/ano. A taxa de erosão mais elevada, 

na ordem dos -8 m/ano, foi observada a norte da Vagueira. Junto à frente urbana 

da Praia de Mira (barlamar do 1º esporão), ocorreu acreção na ordem dos 0,50 

m/ano.  
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Gráfico 2 - Taxa de erosão e acreção (m/ano), entre 1970 e 1998. No eixo vertical estão 

representados os transetos. 

No gráfico 3 está representada a taxa de erosão e acreção entre 1998 e 

2002. Neste período já é possível verificar os efeitos causados pelas obras de 

defesa, observando-se que essencialmente o troço é dominado por erosão com 

uma taxa média de -3,50 m/ano. A taxa máxima de erosão foi aproximadamente -

18,3 m/ano, a sul do Labrego, havendo locais de ligeiros episódios de acreção a 

sul do Poço da Cruz e na Praia de Mira na ordem dos 4 m/ano.  
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Gráfico 3 - Taxa de erosão e acreção (m/ano), entre 1998 e 2002. No eixo vertical estão 

representados os transetos.  

No gráfico 4 está representada a taxa de erosão e acreção entre 2002 e 

2010. Neste período observa-se que o recuo é menor, cerca de -1,0 m/ano, e 

associado às zonas a sotamar dos esporões. A taxa máxima de erosão foi 

aproximadamente -8,5 m/ano, a sotamar do esporão do Poço da Cruz. São 

observados locais de acreção essencialmente associados a zonas a barlamar dos 

esporões, na ordem dos 4,6 m/ano.  
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Gráfico 4 - Taxa de erosão e acreção (m/ano), entre 2002 e 2010. No eixo vertical estão 

representados os transetos.  

O gráfico 5 refere-se às taxas de erosão e acreção totais para o período de 

52 anos. Em termos absolutos, observou-se uma tendência erosiva com uma taxa 

média de aproximadamente -2 m/ano, com um máximo de -6 m/ano (erosão) a 

norte da Vagueira e de 1 m/ano (acreção) na Praia de Mira. Estes dados 

evidenciam que, entre 1958 até 2010, o fenómeno de erosão foi diminuindo de 

norte (Vagueira) para sul (Praia de Mira).  
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Gráfico 5 - Taxa de erosão e acreção (m/ano), entre 1958 e 2010. No eixo vertical estão 

representados os transetos. 

 

4.3. Projeções da Linha de Costa para 2015 e 2020 

No mapa 3 (em anexo) encontram-se projetadas as posições da linha de 

costa para o ano 2015 e 2020, tendo por base a linha de costa de 2010 e as taxas 

obtidas transeto a transeto entre 1958 e 2010. Apresentam-se ainda mapas a 

menor escala da Vagueira e do Labrego para uma melhor visualização.  

Considerando que se mantêm as obras de defesa costeira presentes neste 

troço, e as condições geomorfológicas e hidrodinâmicas do local, as linhas 

projetadas no mapa 3 mostram que existe uma tendência para o recuo da linha de 

costa na generalidade do troço, esperando-se que este recuo seja mais 

acentuado a norte da Vagueira e a sotamar de todos os esporões, exceto na 
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Praia de Mira onde a posição da linha de costa parece manter-se, podendo ainda 

ser registada alguma acreção. Estimou-se que entre 2010 e 2015 seja perdida 

uma área de praia e dunas de 21,7 ha o que equivale a uma perda de 627.239 €, 

já entre 2010 e 2020 serão perdidos 40,9 ha de praia e dunas equivalente a 

1.182.215 €. 

Posteriormente foram projetadas as linhas de costa para 2015 (fig. 19) e 

2020 (fig. 20) tendo em conta a influência das obras de defesa costeira na praia 

da Vagueira e do Labrego. 

Esta projeção teve em conta, no caso da Vagueira, o valor médio da taxa de 

evolução da linha de costa antes da construção das obras e após a construção 

das obras, respetivamente, -2,98 m/ano e -1,95 m/ano. No caso do Labrego, o 

valor médio da taxa antes das obras foi de -3,65 m/ano e depois das obras foi -

3,34 m/ano. 

Verificou-se que a projeção que tem em conta uma taxa num período global, 

quer para 2015, quer para 2020, é bastante semelhante à projeção da linha com 

base nas taxas obtidas após a defesa costeira.  

No caso particular da projeção da linha de costa para 2015 (fig.19), pode-se 

observar que a norte e na frente edificada da Vagueira, a linha de costa prevista 

para 2015, sem a presença das obras, encontrar-se-ia mais recuada do que a 

linha de 2015 prevista com as obras, provocando perda de território. A sul da 

Vagueira, quer com a ausência quer com a presença das obras, a posição entre 

as linhas projetadas não é muito diferente, no entanto, verifica-se um ligeiro recuo 

com a presença das obras. A barlamar do esporão do Labrego é notável que, 

caso não existisse o esporão, a linha de costa em 2015 iria estar mais recuada 

enquanto, a sotamar, apesar de se verificar maior recuo com a presença do 

esporão, este é menos significativo do que a barlamar. 
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Figura 19 - Projeção da linha de costa de 2015 na Vagueira e no Labrego 

Relacionando as projeções com a linha mais recente disponível, 2010, é de 

esperar que em 2015, caso se mantenham as obras existentes, a linha de costa 

apresente uma tendência de recuo, mas pouco significativa quando comparada 

com a situação na ausência das obras. Estimando-se que caso não existissem as 

obras o recuo implicaria uma perda de território no valor de 13,8 ha, já com a 

presença das obras o recuo em 2015 será de apenas 2,2 ha.  

Em relação à projeção da linha de costa do ano de 2020, caso existissem ou 

não obras de defesa costeira, a situação seria idêntica à de 2015, com a diferença 

que o recuo em 2020 seria mais acentuado do que em 2015 (fig. 20). 
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Figura 20 - Projeção da linha de costa de 2020 na Vagueira e no Labrego 

Em 2020 estima-se uma perda de 15,7 ha de território sem a presença das 

obras, enquanto com a presença das obras a área perdida será de apenas 1,9 ha. 

 

4.4. Análise Custo-Benefício 

Para a elaboração da ACB foi escolhida a zona da Vagueira - Labrego, por 

ser um dos locais mais preocupantes ao nível da vulnerabilidade e do risco à 

erosão costeira e com maior concentração de obras de defesa presentes numa 

extensão limitada. 

Esta análise contempla um cenário de referência e um cenário de proteção. 

O cenário de referência refere-se à viabilidade económica de não proteger, ou 

seja, deixar evoluir a linha de costa naturalmente. Para este cenário teve-se em 



Resultados 

53 

 

conta a taxa de erosão obtida antes da construção das obras de modo a 

comparar com as linhas de costa na presença de obras, obtendo-se a área 

perdida/ganha pela ausência das mesmas. No cenário de proteção pretende-se 

analisar a viabilidade económica das obras atualmente presentes na Vagueira e 

no Labrego, uma vez que apesar de cada obra ter os seus custos, os benefícios 

que proporcionam não são possíveis de contabilizar separadamente, pois estas 

complementam-se de onde advém um benefício total. Assim, primeiramente a 

ACB teve em conta o conjunto de obras na Vagueira e no Labrego e 

posteriormente foram analisadas separadamente as obras da Vagueira e as obras 

do Labrego. 

Considerou-se os custos da construção e manutenção das obras, 

nomeadamente, o enrocamento na frente urbana da Vagueira, o esporão com 

enrocamento associado a sotamar, o dique arenoso a sul da Vagueira, o esporão 

do Labrego e o dique a sotamar do esporão do Labrego. Foi tido em conta 

também o custo de oportunidade associado à construção das obras de 

engenharia pesada, ou seja, a área natural perdida no local da implementação 

das obras e ainda o custo associado à área potencialmente perdida pela presença 

das obras. Como benefício foi considerada a área protegida (natural e urbana) 

pelas obras, ou seja, a área que não se perdeu devido à presença das mesmas.  

A ACB na Vagueira e no Labrego foi realizada para 5 períodos, de 1978 

(início da defesa) a 1998, 1978 a 2002, 1978 a 2010, 1978 a 2015 e de 1978 a 

2020, estando os resultados obtidos representados na tabela 13. 
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Tabela 13 – ACB na Vagueira e no Labrego 

  
1978-1998 1978-2002 1978-2010 1978-2015 1978-2020 

Sem 

proteção 

Bt* (€) 182.164 384.179 172.075 170.666 168.405 

Ct* (€) 8.523.878 15.208.699 16.603.901 19.695.011 22.283.079 

VAL* (€) -8.341.714 -14.882.004 -16.431.826 -19.524.345 -22.114.674 

RBC* 0,02 0,03 0,01 0,01 0,01 

Com 

proteção 

Bt* (€) 11.933.429 15.208.699 20.754.876 23.953.392 26.527.475 

Ct* (€) 19.233.923 22.400.565 26.756.516 29.885.217 32.070.527 

VAL* (€) -7.300.493 -7.134.342 -6.001.640 -5.931.825 -5.543.051 

RBC* 0,62 0,68 0,78 0,80 0,83 

* Bt: Benefícios totais, Ct: Custos totais; VAL: Valor Atual Líquido; RBC: Rácio 

Benefício/Custo. 

Na tabela 13 pode-se observar que nenhum dos cenários é viável do ponto 

de vista económico, uma vez que o VAL é negativo nos períodos analisados e o 

RBC inferior a 1. No entanto, verifica-se que no caso de não existir proteção 

costeira o VAL seria inferior ao VAL obtido com proteção costeira.  

No cenário sem proteção os custos associados à perda de território são 

elevados e aumentam quanto mais longo for o período considerado, devido ao 

recuo da linha de costa, do mesmo modo que o VAL diminui ao longo dos 

períodos analisados. 

No cenário de proteção os benefícios são maiores do que os benefícios sem 

proteção, sendo os custos também mais elevados no caso de proteger. No 

entanto, o VAL apesar de negativo é maior neste cenário. Verifica-se também que 

de período para período o VAL vai aumentando (ao contrário do que acontece 

com o cenário anterior) uma vez que os benefícios se vão aproximando dos 

custos, o VAL tenderá para ser positivo. 

Assim apesar do VAL ser negativo também no cenário de proteção, pode-se 

constatar que a opção de defender, em termos económicos, é mais adequada do 

que a de deixar a linha de costa evoluir naturalmente.  
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A ACB das obras da Vagueira foi realizada para 5 períodos, de 1978 (início 

da defesa) a 1998, 1978 a 2002, 1978 a 2010, 1978 a 2015 e de 1978 a 2020, 

estando os resultados obtidos representados na tabela 14. 

Tabela 14 - ACB na Vagueira 

  
1978-1998 1978-2002 1978-2010 1978-2015 1978-2020 

Sem 

proteção 

Bt* (€) 32.193 32.049 4.083 2.116 407 

Ct* (€) 12.733.218 21.471.008 22.230.100 25.658.741 28.664.710 

VAL* (€) -12.701.025 -21.438.959 -22.226.016 -25.656.625 -28.664.302 

RBC* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Com 

proteção 

Bt* (€) 17.826.505 21.471.008 27.787.624 30.691.004 34.124.654 

Ct* (€) 19.023.963 21.272.318 23.789.579 25.627.089 27.104.396 

VAL* (€) -1.197.458 198.690 3.998.045 5.063.915 7.020.258 

RBC* 0,94 1,01 1,17 1,20 1,26 

* Bt: Benefícios totais, Ct: Custos totais; VAL: Valor Atual Líquido; RBC: Rácio 

Benefício/Custo. 

Na tabela 14 verifica-se que, no cenário sem proteção, os custos associados 

à perda de território são elevados e aumentam ao longo dos períodos 

considerados. O VAL é negativo e diminui ao longo da análise. 

No cenário de proteção, os benefícios são maiores do que os benefícios sem 

proteção, sendo os custos também mais elevados neste caso. O VAL é negativo 

no período de 1978 a 1998, pois os custos sobrepõem-se aos benefícios, nos 

períodos seguintes o VAL é positivo e aumenta ao longo dos períodos analisados. 

Da análise observa-se que o cenário de proteger é mais vantajoso do que o 

de não proteger, sendo as obras presentes na Vagueira viáveis do ponto de vista 

económico desde 1998. 

A ACB das obras do Labrego foi realizada para 4 períodos, de 1998 a 2002, 

1998 a 2010, 1998 a 2015 e de 1998 a 2020, estando os resultados obtidos 

representados na tabela 15. 
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Tabela 15 - ACB no Labrego 

  
1998-2002 1998-2010 1998-2015 1998-2020 

Sem 

proteção 

Bt* (€) 152.970 57.534 48.279 40.146 

Ct* (€) 24.989 65.240 58.956 55.227 

VAL* (€) 127.982 -7.706 -10.677 -15.081 

RBC* 6,12 0,88 0,82 0,73 

Com 

proteção 

Bt* (€) 4.998 65.240 58.956 55.227 

Ct* (€) 1.697.280 5.395.953 7.563.662 8.724.568 

VAL* (€) -1.692.282 -5.330.714 -7.504.706 -8.669.341 

RBC* 0,00 0,01 0,01 0,01 

 

* Bt: Benefícios totais, Ct: Custos totais; VAL: Valor Atual Líquido; RBC: Rácio 

Benefício/Custo. 

Verifica-se que no cenário sem proteção o VAL é positivo, no período de 

1998 a 2002, e negativo nos restantes períodos, diminuindo ao longo dos 

períodos em análise. 

No cenário de proteção, os custos são bastante superiores aos benefícios e 

o VAL é negativo e diminui ao longo do tempo. 

Face aos resultados, as obras presentes no Labrego não são viáveis do 

ponto de vista económico, logo o cenário de não proteger é mais vantajoso do 

que o de proteger. 
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5. Discussão dos Resultados 

A evolução da linha de costa não é linear e depende essencialmente das 

condições geomorfológicas e hidrodinâmicas, estas últimas, instáveis e 

imprevisíveis, o que dificulta a análise da posição da linha de costa e da sua 

tendência evolutiva. No entanto, esta tendência também depende do período de 

tempo analisado. Como se pôde verificar, a análise de um período longo indica 

uma tendência da linha de costa para o recuo. No entanto, para períodos mais 

curtos e recentes, a linha de costa tende a manter-se estável, pelo que as obras 

de defesa costeira parecem desempenhar um papel fundamental no seu 

posicionamento. 

De 1958 a 1970 não existiam obras de defesa costeira no troço, mas já se 

verificava erosão, devido à presença de esporões, a norte do troço em estudo, e 

ao impacto das barragens na retenção de sedimentos. De 1970 a 1998 verificou-

se recuo da linha de costa na totalidade do troço, o que pode ser explicado, em 

parte, pela construção de novas obras de defesa costeira a norte do troço, o que 

levou a um aumento da retenção de sedimento e diminuição do transporte para 

sul. De 1998 a 2002 verificou-se que o recuo se encontrava bastante 

condicionado pelo conjunto de obras presentes neste período, pela evidência de 

episódios de erosão e de acreção associados a zonas a sotamar e barlamar, 

respetivamente. Estes resultados são semelhantes aos obtidos por Diogo (2004), 

pois também este autor calculou o recuo da linha de costa entre 1958 e 2002 na 

praia da Vagueira. 

No período de 2002 e 2010 a posição da linha de costa é fortemente 

influenciada pela presença das obras de defesa costeira, quer pesadas quer 

ligeiras. O registo de acreção em algumas zonas “não é real”, uma vez que a 

remobilização de sedimentos do cordão dunar e dos diques, pela erosão por 

vezes induz em erro, dificultando o posicionamento da linha de costa de acordo 

com o método utilizado neste estudo, dando a ideia que ocorreu acreção. 

Em relação às projeções efetuadas, é de referir que apenas constituem 

previsões da possível posição da linha de costa, a curto e médio prazo, e são 
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apenas baseadas na tendência histórica evolutiva. Qualquer variação nas 

condições atuais pode alterar completamente os cenários propostos. Assim, as 

projeções mostram que, localmente, caso não existissem obras de defesa 

costeira, a erosão seria mais acentuada. No entanto, o comportamento do troço 

estudado é uma consequência de factores e processos presentes a montante. 

Sendo o valor estimado de área de praia e dunas perdida, entre 2010 e 2020, de 

40,9 ha de praia e dunas equivalente a 1.182.215 €, à semelhança com o estudo 

de Alves et al, (2009) que estimou uma perda de território de 4.700 ha para a 

zona centro no período de 2008 a 2058 correspondendo a 45.000.000 €.  

A ACB foi realizada com base em valores estimados para os custos das 

obras de defesa, o que implica erros, tanto por defeito como por excesso, 

associados às estimativas. No entanto, devido à informação disponível, este é o 

método possível no âmbito deste estudo. 

Sendo que as obras de defesa costeira acarretam vantagens e 

desvantagens, a melhor forma de minimizar as desvantagens é a 

complementaridade de obras, como no caso da Vagueira e do Labrego, não 

sendo por isso possível, por este método, elaborar uma ACB de cada obra 

separadamente. 

A ACB para as obras presentes atualmente na Vagueira e no Labrego 

mostrou que, embora o cenário com proteção apresente VAL negativo para os 

períodos analisados, foi a melhor opção em relação à de não defender. Mostra-se 

também que o VAL, na opção de defender, tende a aumentar quanto mais longo 

for o período considerado, pois os benefícios a longo prazo são mais 

significativos. 

Em relação às projeções para 2015 e 2020, considerando que se mantém as 

condições hidrodinâmicas e geomorfológicas e as obras atuais, em ambos os 

cenários o VAL será negativo, no entanto a sua tendência será positiva, uma vez 

que embora os custos associados à defesa aumentem, os benefícios também 

aumentarão sobrepondo-se aos custos a longo prazo. 
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Considerando as obras da Vagueira separadamente das obras no Labrego, 

observou-se que no caso da Vagueira o cenário de proteção sobrepõe-se ao 

cenário de não proteger, já no caso do Labrego, verifica-se o contrário, sendo o 

cenário de não proteger a melhor solução a nível económico para todos os 

períodos considerados, uma vez que os custos das obras são elevados e que os 

benefícios de proteger a zona urbana são maiores do que os de proteger a zona 

de praia e dunas. O mesmo foi verificado por Reis (2010) e Almeida (2011), 

também estes autores concluíram que no caso de proteger zonas urbanas a 

proteção é a opção mais correta já relativamente ao benefício de proteger zonas 

de praia e dunas os custos das intervenções é bastante superior. 

O horizonte temporal é bastante relevante na ACB. Nesta análise, os custos 

são mais relevantes nos primeiros períodos da análise, estando sujeitos a uma 

atualização menor, enquanto os benefícios, observáveis a médio e longo prazo, 

estão sujeitos a um período de atualização maior, perdendo relevância no estudo. 

Daí que os resultados sejam melhores para um período de análise mais alargado, 

pois permitirão incluir mais benefícios. Por outro lado, o uso de uma taxa de 

atualização decrescente permitiu amenizar o problema da desvalorização face 

aos benefícios futuros. 

Apesar das obras de defesa costeira impedirem que o recuo da linha de 

costa não seja tão acentuado, observou-se que a área de praia entre 2002 e 

2010, na Vagueira e no Labrego, tem vindo a diminuir, tanto a barlamar como a 

sotamar dos dois esporões. Seria de esperar que a barlamar ocorresse 

acumulação de areias, o que não se verificou. No entanto, esta situação é 

atribuída não ao “incumprimento” das funções dos esporões mas, sim ao volume 

de sedimentos, cada vez menor, disponível nas correntes de deriva litoral. 

Com o acentuar da erosão e com a escassez de sedimentos que se faz 

sentir é de prever que o valor recreativo da praia diminua, pois uma praia 

pequena e estreita, em período de preia-mar, e com problemas de segurança 

acrescidos perderá a atratividade turística. No caso da Vagueira, visto que se 

trata de uma praia com procura essencialmente sazonal, as implicações poderão 

ser muito negativas ao nível das atividades económicas existentes, 
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nomeadamente na restauração. A artificialização crescente, provocada pelas 

diversas obras de defesa costeira, também poderá provocar uma diminuição da 

procura da praia pela diminuição do seu valor estético, comparativamente a uma 

praia com um ecossistema em equilíbrio. Estes aspectos poderão por em causa 

investimentos e desenvolvimento futuros. 
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Conclusões e Considerações Finais 

Uma das principais conclusões deste estudo é o evidente recuo da linha, 

embora a taxa média relativa tenha diminuído nos períodos analisados, contudo, 

a área total erodida aumentou. O incremento é provocado, essencialmente, pela 

construção de obras de defesa costeira perpendiculares à linha de costa, ou seja 

os esporões, que provocam o aumento da erosão a sotamar, também não estão a 

promover a deposição de sedimentos a barlamar das estruturas. No troço 

estudado a área útil da praia tem diminuído de forma significativa, tanto a sotamar 

como a barlamar dos esporões. Esta diminuição não está associada a uma “falta 

de desempenho” dos esporões, mas sim ao défice sedimentar que caracteriza a 

costa portuguesa. 

A presença dos diques arenosos, associados aos esporões constitui um 

suplemento de proteção. À semelhança com os estudos de Roebeling et al (2011) 

e Taborda et al (2005), também na presente dissertação se conclui que as obras 

ligeiras mostram ser a melhor solução de defesa, pois para além de manterem a 

posição da linha de costa, exceto em condições adversas e imprevisíveis que 

provocam galgamentos e destruição dos mesmos, mantêm a estética e o valor 

paisagístico da praia, bem como o meio envolvente. Assim, as obras de defesa 

costeira ligeiras, como os diques, a realimentação artificial e os sistemas de 

transposição de sedimentos, merecem particular atenção, requerendo estudos 

acerca da sua viabilidade económica e também ambiental, pois têm a grande 

vantagem de não interferirem na componente estética da praia e da atratividade 

turística. No entanto, a questão da fonte das areias utilizadas nos diques e na 

realimentação, os seus custos e período de manutenção são ainda temas 

controversos na comunidade científica. 

Neste estudo, a nível ambiental o mais adequado parece ser deixar evoluir a 

linha de costa naturalmente com a ajuda de recuperação do cordão dunar 

degradado. No entanto, a componente social impede que a opção de deixar 

evoluir a linha de costa seja posta em prática, pelas percas de zonas urbanas que 

se registariam. O mesmo acontece com a componente económica, pois embora o 

valor das obras de defesa pesada seja mais elevado que o valor da área urbana a 
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proteger, esta opção sobrepõe-se às de evoluir naturalmente e de retirada 

planeada, excepto no caso do Labrego, pois em zonas de área natural, 

nomeadamente praia e dunas, economicamente será mais correto deixar evoluir 

naturalmente. 

A projeção da posição da linha de costa a curto e médio prazo constituiu 

uma questão controversa, pelo facto de ser impossível prever e integrar todas as 

variáveis associadas às caraterísticas geomorfológicas e hidrodinâmicas. Porém, 

pode constituir uma abordagem orientativa no ordenamento e planeamento da 

zona costeira. 

Uma solução alternativa à existente obrigaria ao estudo pormenorizado dos 

impactos sócio-económicos da opção de retirar a população, em relação à opção 

de proteger. No entanto, colocar-se-ia a questão se será assim tão importante dar 

um valor bastante elevado à área urbana em comparação com a área natural. 

Talvez as pessoas que habitam demasiado próximo ao litoral possam ter a 

mesma qualidade de vida se habitassem a mais uns metros de distância do mar, 

não provocando a alteração da dinâmica costeira. 

Como considerações finais, considera-se este tipo de estudos são bastante 

relevantes no que respeita à tomada de decisões por parte dos responsáveis pelo 

planeamento e ordenamento do território. Salienta-se a importância e a 

necessidade de uma base de dados relativamente aos custos envolvidos em 

todas as obras de defesa costeira para facilitar a ACB das mesmas, de modo a 

ser corretamente ponderada o modo e a forma de futuras intervenções. Outros 

aspetos relevantes para este tipo de estudos e não considerado na presente 

dissertação são os dados batimétricos que se encontram já desatualizados bem 

como a dificuldade de quantificar os sedimentos presentes na deriva litoral e 

retidos nas diversas estruturas ao longo do seu percurso.  
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MAPA 1 – Evolução da Linha de Costa entre 1958 e 2010 
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MAPA 2 – Área útil de praia em 2002 e 2010 
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MAPA 2 – Projeção da linha de costa para 2015 e 2020 

 


