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1. Os conceitos de risco e de litoral 

O conceito de risco aqui utilizado diz respeito às consequências que os fenómenos 

naturais ou induzidos pela acção antrópica têm nas pessoas e bens. Inclui, por isso, a 

noção de perigosidade gerada por fenómenos naturais e a vulnerabilidade do território 

(de acordo com Varnes 1984 e Zêzere 1997)2. No caso do litoral, muitos dos factores de 

risco provêm do mar: risco de erosão, o risco de poluição por derrames de petróleo, por 

exemplo, riscos de contaminação das quintas de aquacultura por algas tóxicas, entre 

outros. Podem, por isso, afectar áreas emersas ou permanentemente submersas. 

Os exemplos de riscos em ambiente litoral aqui referidos espelham a investigação 

desenvolvida no seio do Grupo de Estudos DILIF3, do Centro de Estudos Geográficos, e 

dizem respeito apenas às áreas emersas ou à faixa entremarés. 

Importa, então, definir o espaço a que se reportam esses riscos, i.e., definir o 

espaço litoral. 

O Projecto LOICZ - Land Ocean Interation in the Coastal Zone definiu, “para efeitos 

práticos” (entenda-se de ordenamento e gestão), como litoral as áreas entre -200m e 

+200m (em IGBP, 1994). Assim definido, o litoral comporta 18% do globo, 60% da 

população, 2/3 das cidades com mais de 1,6 milhões de habitantes e 90% da captura 

mundial de pescado, nele se encontrando ainda as principais áreas de concentração 

agrícola, industrial e urbana. É um espaço sujeito a fortes pressões económicas, 

acentuado crescimento demográfico e com os mais elevados índices de urbanização, de 

industrialização e de actividades ligadas ao lazer. 

Esta definição de litoral, convencional, deixa desde logo antever que este constitui 

uma faixa de largura variável em função da morfologia, uma vez que a delimitação é feita 

pela altimetria. 

                                                           
1 Comunicação apresentada ao Colóquio Geografia dos Riscos, Reitoria da Universidade de Lisboa, em 

Maio de 2000 
2 Ver, neste encontro, a discussão apresentada por J. L. Zêzere. 
3 DILIF - Dinâmica Litoral e Fluvial. 
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Porém, o litoral está intimamente associado à presença do mar, que é animado de 

uma série de movimentos, de entre os quais se salientam as marés e as ondas. É um 

espaço de limites variáveis regionalmente, na faixa de interpenetração mar-terra, em 

permanente mudança, onde interactuam processos marinhos e continentais, criando 

sistemas físicos e biofísicos cujo equilíbrio depende das diversas combinações das 

condições naturais com as induzidas pela acção do homem (Pereira, 2000). 

Não cabe aqui uma discussão dos limites espaciais do litoral. Contudo, importa 

reforçar a ideia de que esses não são rígidos e, sobretudo, que eles são móveis, em 

qualquer que seja a escala temporal considerada. 

2. A mobilidade do litoral e o ordenamento do território 

Com efeito, o litoral é uma faixa em permanente mudança de posição. Durante um 

dia e dependendo do tipo de maré, a linha de costa, contacto entre o oceano e as terras 

emersas, é móvel. A mobilidade da linha de costa, muitas vezes esquecida, é diária, 

condicionada pela altura e energia das ondas e, sobretudo, seguindo a evolução da 

maré. Esta última, pode ser cíclica e regular ou não. No caso português, em que a maré é 

semi-diurna e regular e tem uma amplitude de cerca de 4m, esta linha tem uma 

deslocação vertical dessa ordem de valor, mas na horizontal, o avanço do mar na costa é 

variável, depende das características altimétricas e das formas litorais. Por outras 

palavras, numa costa baixa, a penetração do mar em terra é muito maior. 

Mas a mobilidade do litoral pode ser considerada não só a curto prazo (à escala de 

vida humana), mas em escalas temporais mais alargadas. Por exemplo, no último século, 

registou-se uma dinâmica marinha transgressiva. Os registos maregráficos mostraram 

que, em média, no planeta, o mar subiu entre 1,5 e 2mm por ano, no último século. 

Independentemente das causas, que não vem agora a propósito, isto significa uma 

subida entre 15 a 20cm. Este valor pode parecer baixo, porém tem que ser tido em 

atenção, quando em maré cheia ocorre um temporal, com ondas que podem atingir mais 

de uma dezena de metros, ocasionando galgamentos oceânicos de várias dezenas de 

metros para o interior de uma costa baixa. 

Numa escala temporal ainda mais alargada, sabemos que as flutuações climáticas 

a que o planeta tem sido sujeito, originaram igualmente variações do nível do mar, por 

vezes de grande amplitude, de tal forma que a plataforma continental ou parte dela já 

esteve emersa, assim como a plataforma litoral (Pereira, 1990) já esteve total ou 

parcialmente submersa. 
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Pode, portanto, alargar-se a definição de litoral para a porção de território, de 

dimensões variáveis, que migra constantemente e de forma desigual consoante a escala 

temporal analisada e também o tipo de litoral, onde o mar exerce ou exerceu a sua acção 

desde que o homem surgiu. Esta é a definição mais lata de litoral. 

Porque será importante ter em conta a mobilidade da linha de costa e do litoral? 

Porque a litoralização crescente baseia-se no pressuposto falso de que o litoral é 

estático. Pelo contrário, o litoral é muito dinâmico, corresponde a uma faixa que migra 

constantemente, animada pelos movimentos oceânicos. O ordenamento territorial do 

litoral não pode escamotear este problema, sob pena de criar fortes desequilíbrios 

ambientais, com custos incomportáveis aos erários públicos, para a defesa costeira, mas 

sobretudo por artificializar por completo um espaço que funciona como motor de 

importantes actividades económicas (Pereira 2000). 

O ordenamento sustentável e gestão do litoral só é possível conhecendo a sua 

dinâmica (natural e induzida pela acção do homem). 

3. Diferentes escalas temporais litorais e diferentes tipos de risco. Exemplos no 

litoral português 

O conhecimento dos factores que intervêm na dinâmica litoral, das consequências 

que a mobilidade do litoral em várias escalas temporais implica, de que opções de 

ordenamento do território, muitas vezes aplicadas a áreas distanciadas várias dezenas 

de quilómetros ou até mais, podem ter repercussões no litoral constituem os dados de 

base para um ordenamento e gestão sustentável do espaço litoral. 

Os exemplos que seguem dão conta de diferentes tipos de risco, com exemplicação 

no litoral português. 

3.1. A curto prazo (no tempo presente) ou na escala de vida humana 

Os principais riscos a curto prazo prende-se com os problemas de erosão que 

afectam grande parte das costas do mundo e também a portuguesa. 

A definição de um litoral em regime de erosão implica o estudo da dinâmica física e 

biofísica dos sistemas litorais. Esta, por sua vez, pressupõe a recolha de uma série de 

dados de campo, com base, por exemplo, em: 

a) Levantamentos periódicos do perfil das praias, de forma a avaliar a variação 

volumétrica sazonal e interanual do volume das praias (balanço sedimentar das 

praias; Henriques 1996, Ferreira, 1998). Estes levantamentos, realizados com 

teodolito ou com recurso ao GPS, têm que ser feitos ao longo de uma série de anos, 
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dado que aquele parâmetro de caracterização das praias depende da dinâmica 

marinha e esta é irregular, dependente da circulação geral da atmosfera que, por sua 

vez, e a uma escala regional, é muito variável de ano para ano. Pretende-se salientar 

que, para avaliar se um litoral de praia está em regime erosivo, não basta recolher 

informação de campo durante um ano, sob pena de uma avaliação errónea. 

Estes levantamentos permitem também compreender a resposta do sistema praia 

a situações extremas, como de temporal, muitas vez associado a storm surge. 

b) Levantamentos periódicos da morfologia e modelado das arribas, onde interactuam a 

dinâmica marinha (directamente no seu sopé) e a dinâmica continental, 

nomeadamente a hídrica. A monitorização de troços de arriba permite estimar o 

balanço da influência de cada uma destas dinâmicas no seu recuo (Neves 1995, 

Andrade, 1999). 

c)  Levantamento da morfologia dunar, da taxa de cobertura e estado de degradação da 

vegetação permite avaliar a estabilidade dunar, a vulnerabilidade dunar e a 

interacção praia-duna (Laranjeira 1997). Esta é particularmente importante, porque 

estas duas formas litorais interagem, funcionando em sistema, uma vez que a praia 

constitui o "armazém" de areia da duna, durante o Verão, e a duna o "armazém" de 

areia da praia, durante o Inverno, em marés vivas e em situações de temporal. 

 

Para os referidos sistemas litorais (e o seu estudo) devem considerar-se um 

conjunto de factores de risco, como sejam: 

a) As obras costeira (algumas para combater a erosão) e portuárias que, ao 

interromperem a livre circulação de sedimentos ao longo da costa, provocam um 

deficit de sedimentos a barlamar, ou seja a sul das referidas obras, na costa 

ocidental portuguesa, e a oriente, na costa meridional. Estima-se que a quantidade 

de sedimentos em trânsito na costa ocidental portuguesa esteja compreendida entre 

de 1x106m3 e 2x106m3. 

b) O ordenamento das bacias hidrográficas, ao reter as aluviões nas barragens, provoca 

também uma diminuição do afluxo de sedimentos ao litoral, contribuindo para deficit 

de sedimentos. Cite-se, a título de exemplo, que o Rio Douro, em regime natural, 

transportava uma carga de fundo de 1,8X106m3/ano, valor que passou apenas para 

0,25X105m3/ano, no início dos anos 80 (Oliveira et al 1982), quer por retenção dos 

sedimentos nas barragens quer pela diminuição da frequência e magnitude das 

cheias que as barragens promoveram, sem esquecer as dragagens feitas nos 

estuários. Entre 1990 e 1994, estima-se que tenham sido dragados, legalmente 
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6X106 m3(Cabral & Cid 1995). Nos últimos anos, parte do material dragado tem sido 

aproveitado para a alimentação artificial de praias em erosão (Matias et al 1998; Dias 

& Coutinho 1998). 

c)  A ocupação desregrada do litoral, de forma permanente ou sazonal, nomeadamente 

das dunas e até das praias (de que o exemplo de Ofir é o mais flagrante), e do alto 

das arribas, muitas vezes sobrecarregadas pelo peso de construções ou por 

vibrações ocasionadas pela passagem de veículos ligeiros e pesados. Não pode 

esquecer-se que o litoral é naturalmente móvel, e que, numa situação de déficit de 

sedimentos por uma das razões acima mencionadas, as praias têm tendência a 

emagrecer e estreitar até ao seu total desaparecimento. Ora, as praias constituem 

uma barreira à invasão do mar, o seu desaparecimento permite o ataque directo do 

mar às dunas ou ao sopé das arribas, anteriormente protegidas. Pretende-se, assim, 

salientar que áreas anteriormente afastadas dezenas ou centenas de metros da linha 

de costa podem, em poucos anos, ser banhadas pelo mar, como sucedeu em Vale 

do Lobo (Pereira 1996). 

d)  A subida do nível do mar é também uma realidade. No litoral português e de acordo 

com os dados maregráficos de Cascais (com uma série centenária), a subida do 

nível do mar é de 1,5mm/ano (Dias & Taborda 1992). Porém, é ainda difícil avaliar 

qual o seu contributo na erosão actual, pensando-se que os restantes factores de 

risco, nomeadamente os induzidos por acção antrópica, desempenham um papel 

mais relevante. 

e) A sobrelevação do nível do mar de natureza meteorológica (storm surge) é ainda 

insuficientemente conhecido em Portugal. Corresponde à subida temporária do nível 

do mar, resultante da existência de condições meteorológicas anómalas, 

nomeadamente de variações no campo da pressão atmosférica e/ou da acção de 

ventos fortes prolongados (Zenkovich 1967, Beer 1983, Carter 1988, Sunamura 

1992.). O storm surge pode considerar-se como o resultado da combinação quatro 

de factores, podendo, no entanto, suceder apenas sob a influência de um deles: o 

efeito barométrico inverso (sendo de 0,01m para cada hectopascal (hPa); a 

entumescência da água devido à acção de ventos fortes (é difícil quantificar o papel 

do vento, uma vez que depende não apenas da intensidade do vento, mas também 

do período de tempo que este actua sobre a superfície oceânica, da densidade e da 

estratificação da coluna de água, e da área de geração do vento; Beer 1983, Carter, 

1988); a ressonância de ondas de longo período (seichas ou swell waves); e a 

acumulação de água junto à costa derivada de ondas de curto período. Estudos, em 
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curso, para o litoral alemão, que abrande o período de 19001994, parecem mostrar 

modificações nos padrões de ocorrência do storm surge , nomeadamente com um 

aumento da frequência de ocorrência sobretudo a partir dos anos 50. 

O storm surge mede-se pela diferença a maré astronómica e a maré observada. O 

único estudo sistemático em Portugal diz respeito ao estudo de séries maregráficas de 

apenas dois anos (Gama 1996) ou a temporais específicos (Morais & Abecassis 1978, 

Taborda & Dias 1992, Gama et al 1994, Pereira et al 1996). No caso português, a 

investigação mostra existir uma correlação mais forte entre a pressão atmosférica e o 

nível atingido pela maré. A sobreelevação máxima registada na costa portuguesa foi, até 

ao presente, de 1,2m, em 1981. 

Este fenómeno é responsável pela erosão de praias e dunas (Gama 1996, Ferreira 

1999), por galgamentos oceânicos, por ritmos acelerados de recuos das arribas, pela 

destruição de culturas, de estruturas e infra-estruturas litorais e perda de vidas humanas, 

cujas situações mais gravosas ocorreram, nomeadamente, na costa norte da Baía de 

Bengala, em 1985, onde morreram cerca de 20 000 pessoas e na Holanda 1 800 

pessoas devido às inundações potenciadas pelo storm surge (Pugh 1987). 

3.2. A médio prazo (escala centenária) e a longo prazo (escala milenária) 

Nestas escalas temporais, salienta-se, ao contrário da anterior, o risco de 

assoreamento, com claras repercussões na ocupação do território litoral, com 

modificações nas actividades económicas e no padrão de ocupação. 

A médio prazo, assistiu-se a pequenas variações do nível do mar, cujas 

repercussões parecem ter sido diminutas, mas em compensação acentuou-se a 

desflorestação e a ocupação agrícola de vertentes de fortes declives. Como 

consequência, aos cursos de água afluiu uma quantidade apreciável de sedimentos, que 

estes carrearam para a foz. A diminuição de declive dos cursos de água na sua 

extremidade jusante e a barreira que o mar materializa levaram à deposição de 

sedimentos e ao assoreamento das lagunas costeiras. Os exemplos da concha de S. 

Martinho do Porto ou da laguna de Alvor são disso prova. À primeira aportavam, ainda no 

século XVIII, navios, nomeadamente em Alfeizerão e Salir do Porto. A antiga laguna é 

hoje ocupada por campos agrícolas (Pereira 1992). A laguna de Alvor, no Algarve, sofreu 

um idêntico processo de assoreamento, como indicam os estudos ainda em curso. Este 

processo iniciou-se provavelmente há cerca de 3000 anos (Pereira et al 1994 e Pereira & 

Soares 1994), quando se terá começado a formar a barreira arenosa que hoje fecha 



Ana Ramos Pereira (2000) Risco em Ambiente Litoral 

7 

parcialmente a laguna. Aí, o mar aberto deu lugar a uma laguna abrigada favorável à 

prática da aquacultura. 

Consideração final 

O tema proposto é muitíssimo vasto. Desde o início não se pretendeu, nem caberia 

nesta iniciativa, tratá-lo exaustivamente. Optou-se, assim, pelo compromisso entre 

exemplos de situações de risco litoral, ilustradas por uma vasta bibliografia, de que 

apenas se dão conta algumas referências, e a investigação em curso pelo Grupo de 

Estudos de Dinâmica Litoral e Fluvial, do Centro de Estudos Geográficos. 
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