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introducão
O presente guia é uma ferramenta
pedagógica. O seu objectivo passa
por possibilitar um conhecimento
mais aprofundado sobre riscos
costeiros nas regiões da área atlântica
europeia.
O documento faz parte do projecto
ANCORIM (Atlantic Network for
Coastal Risk Management - Rede
Atlântica de Gestão de Riscos

Costeiros) – Interreg IVB “Área
Atlântica” (URL http://ancorim.
aquitaine.fr), co-financiado pelo
Fundo Europeu de Desenvolvimento
Regional (FEDER). O projecto
Ancorim visa ajudar a prevenir e gerir
riscos costeiros que afectam a costa
atlântica europeia.
O objectivo deste documento é
informar e sensibilizar os decisores de

governação costeira e pessoal técnico
sobre a temática dos riscos costeiros,
bem como profissionais marítimos
e outras partes interessadas. Tem o
intuito de promover uma nova cultura
territorial e destacar a necessidade de
governação de riscos costeiros.
Durante as últimas décadas, houve
um aumento no impacto dos riscos
costeiros devido ao processo da

O projecto ANCORIM desenvolveu igualmente outras ferramentas complementares mais pormenorizadas
“Panorama das soluções soft de protecção costeira” e “Tomada de Decisão e Riscos Costeiros: Guia de Boas
Práticas”. Também é possível consultá-las no sítio da Internet do projecto.
a linha costeira e as actividades
costeiras. Esses factores deverão ser
cuidadosamente estudados.
Este guia é um documento genérico
e abrangente. Tem por objectivo
servir como um guia representativo
da área costeira atlântica da Europa,
bem como o pilar para a elaboração
de diversos guias adaptados a cada
área. O guia desenvolve o conteúdo
e investiga pormenorizadamente os
factores que afectam cada uma das 33
regiões da costa atlântica europeia,
com o apoio do “Guia do Utilizador”
em anexo.

litoralização. Este processo significa
que existem mais pessoas, actividades
e bens expostos a perigos resultantes
da acção de fenómenos relacionados
com a especificidade dos territórios
costeiros.
As autoridades públicas de cada país
europeu deverão aconselhar as partes
interessadas, de forma a proteger
as suas mais-valias e minimizar a
sua vulnerabilidade face aos perigos
costeiros. Estas têm de enfrentar um
número crescente e uma combinação
complexa de factores que ameaçam

Petite Mer de Gavres. Bretanha (França)

O conteúdo deste guia inclui a descrição do seguinte:

•
•
•
•
•
•
•

a especificidade da costa atlântica europeia;
definição de risco costeiro;
os perigos que provocam riscos costeiros;
a sensibilidade das nossas costas;
bens e mais-valias em risco;
vulnerabilidade e capacidade regenerativa natural da costa;
governação de riscos costeiros e soluções técnicas.
Lacanau, Aquitaine (França)

Para mais informação, é favor consultar o sítio da Internet do projecto ANCORIM, onde é possível encontrar pormenores específicos, exemplos, propostas e
ferramentas sobre os tópicos abordados neste documento.
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1 - a costa atlântica europeia: um ambiente muito especial
A área costeira é a zona de interacção entre a terra e o
mar. Normalmente, é uma área lucrativa, não só em
termos estéticos e de recursos, mas também a nível de
indústria de lazer, turismo, pesca e transporte.
As áreas costeiras estão em permanente mudança devido
à dinâmica criada pela interacção entre o mar e a costa. As
ondas e o vento são, provavelmente, os elementos mais
importantes, uma vez que geram, de forma variável, uma
dinâmica sedimentar e erosiva todos os dias, estações,
marés ou eventos climáticos.
A área atlântica europeia é constituída por 33 regiões da
Espanha, França, Irlanda, Portugal e Reino Unido, que se
estende por uma linha costeira de 2,500 km e é habitada
por 70 milhões de pessoas.
Características da área costeira atlântica da Europa:
• Clima oceânico: nesta região, o clima oceânico estendese por muitos quilómetros de território interior. É
caracterizado por Invernos amenos e Verões frescos,
para além de uma predominância de ventos de oeste e
chuva moderada ao longo de todo o ano.
• Paisagens diversas: nestas costas, é possível encontrar
uma paisagem heterogénea com falésias, cabos
rochosos e estuários estreitos, bem como praias extensas
e arenosas, baías abrigadas e pântanos costeiros
vastos. Para além disso, existem ainda estuários amplos
de elevado valor natural e socioeconómico. Estes
formam-se principalmente nas bocas de rios de grande
importância.
• Biodiversidade: apesar do nível de biodiversidade não
ser tão alto como noutras regiões do mundo, estas
regiões sobressaem devido à abundância de espécies
de animais e plantas. A enorme força das marés, o
vento e a ondulação podem ser considerados como as
principais causas de tais habitats e espécies variados,
dinâmicos e ricos na zona costeira. A mobilidade de
um grande número de aves migratórias destaca-se na
caracterização da sua fauna. É igualmente possível
encontrar uma vida marinha abundante nas suas
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Regiões-membros da área atlântica europeia

águas. Ao longo do ano, a corrente do Golfo movimenta
uma grande massa de água quente e um abastecimento
rico em nutrientes das Caraíbas para a costa ocidental
da Europa. Em águas pouco profundas, estas condições
proporcionam uma riqueza especial de nutrientes
(phytoplankton) que alimenta uma vasta gama de
organismos aquáticos, tais como plâncton, crustáceos,
moluscos bivalves e peixe. São igualmente o alimento
de aves marinhas e mamíferos que se encontram no
topo da cadeia alimentar.

• Presença humana: actualmente,
a paisagem da costa atlântica europeia tem, maioritariamente, um
carácter agrícola, com algumas áreas
fortemente edificadas. Cerca de 16%
da população europeia vive em áreas
costeiras, sendo que esse número se

As áreas costeiras da área atlântica
europeia são importantes não
só no apoio que prestam à
população, actividades produtivas,

Arriba em St. Jean de Luz de La Corniche
(França)

encontra em crescimento. Como
resultado, os habitats naturais e
seminaturais encontram-se, actualmente, dispersos pelas paisagens artificiais, de forma fragmentada. Nas
últimas décadas, houve um aumento do número de actividades econó-

diversidade
biológica,
mas
também como fonte de recursos
para todos os estados-membros.
No entanto, essas mais-valias

Estuário em Laita à Guidel (França)

Fauna marinha

micas instituídas e dependentes de
áreas costeiras (actividades de lazer
e turismo, aquacultura e pesca, urbanização e actividades económicas
relacionadas, etc.).

encontram-se ameaçadas devido
a perigos humanos e/ou naturais,
o que aumenta a relevância do
conceito de riscos costeiros.

Ganso-patola nas Ilhas Cíes, Vigo,
Galiza (Espanha)

• Tipologia costeira. Há várias formas de classificação de costas. A classificação mais adequada do território ao qual este
guia diz respeito divide as áreas costeiras naturais como se segue:

costas
erodidas

Arribas, plataformas e formações rochosas
As formações mais sólidas criam costas escarpadas, ao passo que as menos sólidas erodem
rapidamente e criam costas com declives graduais. A sua morfologia depende igualmente de
acidentes tectónicos que tiveram lugar. Existe uma diferença entre arribas erodidas (instáveis),
com uma aparência em socalcos, arribas estáveis e arribas que estão fora do alcance do mar.
As arribas podem ser instáveis devido a fenómenos ocorridos nas suas bases provocados pelo
mar a nível subaquático (zona entremaré ou nível atmosférico) ou devido ao impacto das ondas
acima do nível da maré. Existem igualmente processos terrestres que provocam a instabilidade
das arribas, tais como o vento, chuva, infiltrações e salinidade.

Cabos e baías
A alternância de rocha dura e branda cria promontórios e áreas mais fechadas, graças à força
do mar. Tal é muito característico da costa atlântica europeia, devido às formações geológicas
perpendiculares à costa. Isto cria a alternância necessária à formação de cabos e baías.
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Ría de Arousa, Galiza (Espanha)

costas
arenosas ou
sedimentares

Arribas na Bretanha, Groix (França)

Praias
são criadas pelo material erodido que foi transportado e depositado pelas ondas, vento ou marés.
As ondas construtivas ajudam na construção de praias. Habitualmente, as praias são formadas
por areia, com uma encosta suave e uma crista arenosa no topo, embora algumas delas sejam
escarpadas e compostas por seixos. Outras formações arenosas possuem formas mais acidentadas,
com extensões de areia até ao mar ou unindo uma área continental a uma ilha. A criação destas
formações pode dever-se a causas naturais ou artificiais. A principal causa é o ângulo similar do
vento dominante e das correntes.

Dunas
para poderem existir, as dunas necessitam de uma dinâmica de vento adequada, uma fonte de
sedimentos e vegetação específica. As dunas são reservas de areia e permitem que as praias se
alimentem delas quando perdem sedimentos devido à acção das ondas. As dunas alternam a
área de troca de sedimentos com a praia (a parte móvel) e as áreas de vegetação permanente. Elas
oferecem uma variedade de paisagens, biodiversidade e contribuem para a conservação das praias.
Para além disso, são igualmente infra-estruturas naturais que podem proteger áreas interiores de
inundações marítimas.

Osso da Baleia, Leiria (Portugal)

Galivel, Cordon Dunaire, Cap L’Orient (França)
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Pântanos
costeiros

Pântanos costeiros são áreas húmidas com uma forte influência marítima. Estes são criados
quando água doce e salgada se misturam em áreas bem protegidas de ondulação. Os pântanos
costeiros estão naturalmente sujeitos a acreções sedimentares. Actualmente, é raro estarem
cheios de água salgada, devido à acção humana de delimitação e reenchimento (pólderes). Estes
podem ser muito benéficos, uma vez que podem travar inundações fluviais e marítimas e reter
muitos sedimentos. Possuem três partes distintas. A mais elevada é enchida com água apenas
na eventualidade de marés vivas fortes e possui muita vegetação (principalmente, herbácea),
que é capaz de mitigar correntes, reter partículas sedimentares suspensas e fixá-las no fundo. A
zona entremaré consiste em áreas planas com uma forte sedimentação de areias, silte e tangue,
composição calcária e restos de conchas partidas de moluscos.
Essas áreas são barreiras naturais (zonas entremarés planas) e minimizam a velocidade e força
da água durante tempestades fluviais e marítimas. Além disso, servem igualmente para filtrar
água fluvial, prevenindo, dessa forma, a modificação da qualidade da água. São ecossistemas
muito ricos.

Castle Hill (Irlanda)

A maioria das regiões ao longo da costa atlântica europeia possui exemplos de toda a variedade das áreas naturais descritas. Este documento
mostra como cada tipo de costa se encontra exposta a diferentes riscos, bem como as medidas de protecção que podem ser levadas a cabo.
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2 - definição de risco costeiro
Ao viver numa área costeira, as pessoas correm o risco de se tornarem um alvo de fenómenos naturais. O impacto
ambiental de actividades humanas deve ser igualmente tido em conta.

Risco costeiro é definido como
a perda esperada (de vidas,
danos físicos e económicos,
degradação ambiental) que
certos perigos humanos ou

De acordo com o Plan Nacional de
Adaptación al Cambio Climático
(Plano de Adaptação à Mudança
Climática), (Oficina Española del
Cambio Climático, 2006), um risco é
uma combinação da probabilidade

naturais
podem
provocar
numa área costeira durante um
período de tempo específico.
A gravidade destes possíveis
riscos depende, basicamente,

da ocorrência de um determinado
evento e a magnitude das suas
consequências. O risco considera
a frequência de alguns estados de
eventos e a magnitude das prováveis
consequências relacionadas com

das mais-valias que podem
vir a ser afectadas, do nível de
vulnerabilidade e exposição ao
perigo.

a exposição a esses estados ou
eventos por parte de bens, pessoas,
ecossistemas
ou
actividades
desenvolvidas na área.

Desta forma, o risco é a avaliação de possíveis danos e os seus impactos.
Estes riscos ou perdas são provocados por diferentes tipos de perigos (Capítulo 3).
Os principais perigos naturais nas áreas em causa são os seguintes:
•E
 rosão costeira: principalmente provocada por ventos fortes, ondas
enormes e tempestades e marés intensas. Pode provocar o recuo da linha
costeira e danificar infra-estruturas.
• I nundações costeiras: as inundações costeiras são provocadas pela ruptura
ou superação dos meios de protecção naturais ou artificiais por parte de
rios, tempestades ou marés.
•M
 udança climática: o clima exerce uma influência nos ecossistemas e pode
representar riscos significativos que ameaçam elementos básicos para
a vida, tais como o abastecimento de água, produção agrícola, saúde ou
segurança.
•S
 ubida do nível do mar: as causas podem ser maioritariamente humanas.
Este fenómeno pode resultar em inundações e erosão, provocando
variações em termos de linha costeira.
• Vento: as infra-estruturas costeiras estão expostas a ventos fortes.

Soulac (França)

• Tsunami: onda gigante provocada por um terramoto, erupção vulcânica
ou desabamento. Estes eventos não são muito frequentes na Europa. No
entanto, houve já alguns episódios deste tipo ao longo da História.
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As actividades humanas na área costeira podem exercer uma influência nos processos costeiros, aumentando, dessa
forma, o risco costeiro. As actividades que podem causar riscos, ou podem estar expostas a riscos resultantes de
processos costeiros, incluem:
• Desenvolvimento costeiro: aumento de pressão turística, infra-estruturas,
bens e pessoas em geral.
• Indústria costeira e portos de abrigo: muitas empresas foram atraídas pelas
vantagens do transporte marítimo. Algumas delas são potenciais fontes
de poluição. Para além disso, as extensões dos portos de abrigo para fins
económicos e de lazer podem invadir áreas de grande valor ambiental, bem
como segmentar sistemas interdependentes.
• Agricultura: a agricultura intensiva pode reduzir os habitats, minimizar a
biodiversidade e modificar a composição da água (através da utilização de
pesticidas, por exemplo).
• Turismo e lazer: aumentam a pressão nas áreas de interesse ecológico e
podem conduzir a um uso intensivo dos recursos.
• Pesca, indústria e aquacultura: a pesca excessiva tem sido, frequentemente,
um motivo de controvérsia. A aquacultura pode modificar habitats costeiros.
• Actividades de alto mar: estas actividades, tais como a extracção de petróleo
e gás, extracção de agregados ou parques eólicos em alto mar, modificam o
habitat e podem ser uma fonte de poluição e derrames.

Bidart (França)

Outro conceito importante relativo a
riscos costeiros é a vulnerabilidade
(Capítulo 6). É a combinação entre o
nível de exposição de cada mais-valia
em cada território e a capacidade de
enfrentar os perigos.
Resiliência (Capítulo 6) é a capacidade de um sistema, comunidade ou
sociedade exposta a perigos em lidar,
absorver, adaptar ou recuperar, de
forma eficiente, dos efeitos de um perigo. Este conceito inclui a protecção
e/ou restauração de infra-estruturas
e funções que existiam previamente
aos impactos resultantes dos perigos.

• Alteração da qualidade da água: esta é negativamente afectada pela descarga
de esgotos domésticos ou industriais. A água proveniente da agricultura ou as
alterações dos padrões dos rios podem afectar a qualidade da água.

As mais-valias (Capítulo 5) existentes
na área em causa determinarão se os
perigos supracitados poderão potencialmente representar um risco para
o território.
Por exemplo, não existe qualquer
risco costeiro se houver uma planície
de inundação, uma vez que a inundação não provoca qualquer consequência negativa nas pessoas, actividades ou ecossistemas. Tal deve-se
à capacidade do sistema em recuperar o seu estado natural sem afectar
a biodiversidade, infra-estruturas ou
pessoas.

Portanto, a avaliação das mais-valias
existentes (bens, actividades económicas, infra-estruturas, ecossistemas
naturais, etc.) é fundamental para
avaliar a gravidade de potenciais riscos. Se as mais-valias forem avaliadas como sendo de grande valor e se
a vulnerabilidade do ambiente não
permitir que este enfrente os perigos
através dos seus próprios recursos,
será importante adoptar soluções
a fim de prevenir e/ou minimizar
impactos negativos. A governação de
riscos costeiros é, por conseguinte,
uma questão importante, tal como a
avaliação de respostas técnicas adequadas (Capítulo 7).
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3 -quais são os perigos ao longo da costa atlântica?
Nas regiões da área atlântica europeia, existem diferentes riscos devido a causas naturais. Tal representa um desafio para
os decisores das áreas costeiras. A força do vento, ondas, correntes, marés ou composição do solo são factores naturais
relativos à costa que podem representar um perigo.

Alguns dos riscos de origem natural podem ser agravados pela mudança climática.
Outros factores artificiais que podem
aumentar os riscos estão ligados a
actividades humanas, tais como o
planeamento urbano, actividades
a desenvolver perto da costa,
exploração de recursos costeiros e
infra-estruturas.
Os principais perigos das nossas costas

são apresentados mais abaixo. Cada
uma das partes envolvidas deverá
avaliar os perigos que caracterizam
o seu contexto local e as mais-valias
que se encontram expostas aos
mesmos (Capítulo 5). Caso não exista
vulnerabilidade, não há qualquer risco
ou potenciais danos.

Raxó, Poio, Galiza (Espanha)

Perigos naturais e antropogénicos
> Erosão do litoral e mobilidade da linha costeira
As principais causas da erosão
de origem natural são as ondas
e as marés, bem como a força e
frequência de eventos climáticos,
tais como tempestades, vento, etc.
Além disso, as alterações do nível do
mar que modificam a área onde estes
fenómenos ocorrem multiplicam,
muitas vezes, os seus efeitos.
As correntes litorais, que são geradas
pelos ventos, movimentam os
sedimentos e contribuem para a
erosão ou acreção de sedimentos,
dependendo de factores locais. Se as
áreas de troca de sedimentos ficarem
isoladas, poderá haver alterações
dramáticas e permanentes na linha

costeira e na vulnerabilidade da sua
riqueza.
O efeito das ondas e marés é mais
forte nas costas baixas e arenosas
do que em costas rochosas e altas.
Da mesma forma, as costas baixas
apresentam uma ocupação humana
superior, aumentado, assim, as
situações de risco que lhes estão
associadas.
Em áreas amplas, as tempestades
são consideradas as principais
responsáveis pela erosão costeira. A
erosão depende da energia incidente,
expressa através de modelos como o
modelo de Vellinga (1982), e a subida
do nível de acção de ondulação. O

Ondulação na praia Nemiña, Muxía, Galiza (Espanha)
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modelo de Bruun (1954) é um dos
mais importantes relativamente ao
último factor. Este calcula o recuo
da linha da praia resultante da
superação do nível do mar durante
essas tempestades, embora seja
igualmente utilizado para estimar o
recuo costeiro provocado pela subida
do nível do mar eustático.
Para além das causas naturais, existe
também uma importante série
de causas induzidas pelo Homem
relativamente à origem desses
perigos, tais como a construção
caótica ou a realização descontrolada
de
determinadas
actividades
humanas.

Processo de erosão em Saint Jean de Luz, Sainte-Barbe, Aquitânia (França)

> Inundações
As principais causas naturais
das inundações são as fortes
tempestades/vendavais. A acção das
tempestades provoca a subida do
nível do mar acima do nível normal
da maré. Este processo, juntamente
com a força da ondulação,
podem provocar uma superação
extrema, resultando no transbordo
das cadeias de dunas e defesas
costeiras, especialmente quando
as tempestades ocorrem ao mesmo
tempo que as marés altas vivas.

Em Espanha, as fortes
tempestades são a principal
causa de morte devido a
desastres naturais (132
pessoas morreram em 1989,
13 em 1990 e 86 em 1991).

Em Fevereiro de 2010, a
tempestade denominada
Xynthia provocou muitos
danos em França e Portugal,
causando 50 mortes em
França devido à inundação.
Área de Gavres (França) modificada pelas inundações e pela acção de uma forte tempestade
(tempestade de 2008)

Por outro lado, algumas dessas áreas
semifechadas podem ser alvo dos
fenómenos reflexivos do tsunami,
criando algo denominado “bore”. Tal
provoca um aumento rápido do nível
da água (em mais de alguns casos,
mais de 4 metros), a uma velocidade
de 30 km/h. Este processo deverá ser
tido em conta, uma vez que pode
causar inundações em povoações
localizadas perto de estuários.
Além disso, outro factor simultâneo
que ocorre durante estas tempestades
é um aumento na altura da onda. Este

aumento provoca a subida do nível
do mar na zona de empilhamento
de água junta à costa (wave setup),
juntamente com um aumento de
espraiamento (wave run-up).

Embora muitas das causas da
alteração da qualidade da água sejam
de origem humana, outras há que são
de origem natural e são igualmente
relevantes, tal como o impacto da
mudança climática. É importante
destacar o impacto provocado na
composição da água devido ao
abastecimento
de
fertilizantes,
pesticidas, herbicidas e outros
agentes químicos utilizados na
agricultura, uma vez que modificam

as propriedades e a adequabilidade
de alguns ecossistemas e espécies.
Outras fontes de poluição de
água são o transporte marítimo,
eliminação de resíduos industriais e
urbanos, descarga de água de lastro
e introdução de pestes marinhas, etc.
Estes tipos de alteração incluem
variação de temperatura, alteração
da salinidade da água e pH que
aumentam as algas nocivas (ou seja,
algas verdes da Bretanha).

Por último, as chuvas fortes
que
acompanham
tempestades
igualmente fortes também deverão
ser levadas em consideração. De
facto, estas precipitações tornam-se
um “aliado” da tempestade e são uma
ajuda no processo da subida do nível
da água costeira.

> Alteração da qualidade da água
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> Perda e transformação de praias e sistemas de dunas
O desenvolvimento urbano, turismo,
extracção de areia e actividades de
dragagem são outras causas humanas
de erosão e mobilidade no litoral que
afectam praias e sistemas de dunas.

tempo, as formas de submarés criam
bancos de areia, activando a energia
da ondulação e, deste modo, fazendo
com que as maiores ondas rebentem
na praia seca.

Os sistemas de dunas bem
desenvolvidos equilibram o evento
erosivo que ocorre ao longo da costa
durante tempestades fortes. Por um
lado, estas dunas devolvem parte da
areia recebida durante os períodos
de boas condições meteorológicas.
Por outro lado, absorvem o efeito da
ondulação incidente, uma vez que
são mais porosas e possuem menos
declive do que um paredão. Ao mesmo

É por esse motivo que a extracção de
areia ou ocupação e transformação
de praias e dunas para a instalação
de vias de comunicação ou passeios
marítimos, para fins de urbanização,
turísticos ou de lazer (tais como
campos de golfe), accionam os
processos de erosão e deterioração
nestes ambientes. Por vezes, estes
processos são irreversíveis.

Dunas Corrubedo, Ribeira, Galiza (Espanha)

Por outro lado, as construções de defesas costeiras afectam igualmente a estabilidade das praias. Diques, paredões e
algumas construções portuárias interrompem o transporte longitudinal de sedimentos. Tal cria, a montante, áreas de
depósitos e, a jusante, áreas sujeitas à erosão. Por vezes, altera a morfologia costeira, modificando o ângulo do impacto
da ondulação.

Quebras-mar artificiais em San Vicente, Galiza (Espanha)

Quebras-mar artificiais em Porto (Portugal)

> Alteração do curso da água
Os cursos de água são a principal
fonte de abastecimento de sedimentos da costa, onde a corrente litoral
procede à sua distribuição. Tal significa que, caso haja qualquer alteração
nos rios ou nas suas bacias, a quantidade de abastecimentos pode sofrer
modificações.

Boca de rio, estuários em Ramallosa, Vigo, Galiza (Espanha)

A desflorestação de bacias e o desbravamento para fins agrícolas aceleram
a erosão do solo e facilitam que mais
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sedimentos sejam movimentados em
direcção à costa. É desta forma que a
progradação e a sedimentação ocorrem nos deltas, estuários, praias, etc.
Desde o século XX, a construção de
grandes barragens em bacias hidrográficas e desvios para fins de irrigação provocaram uma falta sedimentar na costa, bem como uma erosão
significativa de áreas litorais arenosas.

> Poluição resultante de acidentes
A concentração de actividade ao longo da costa ou no alto mar tornam a
avaliação e protecção contra riscos
resultantes de acidentes e as suas
possíveis consequências necessárias.
O afundamento do petroleiro Prestige (2002) na costa da Galiza ou o
afundamento do Erika na Bretanha

(1999) são apenas dois exemplos da
quantidade de tráfego a que esta área
está sujeita.
Os derrames podem igualmente
resultar de actividades económicas
localizadas na costa para fins de sistemas de comunicação. Algumas das
mais importantes são as refinarias,

indústrias químicas e extracção de
petróleo e gás.
Devido à enorme quantidade de
indústrias na costa, é importante
controlar possíveis riscos de derrame
e implementar meios de protecção e
reacção contra acidentes.

> Poluição resultante de actividades industriais e eliminação de resíduos urbanos
A poluição resultante de actividades
urbanas e industriais, a poluição florestal e agrícola e a governação inadequada de resíduos urbanos também são responsáveis pela poluição

costeira, bem como pela poluição da
água (pH, salinidade…), onde habita
uma enorme variedade de espécies
de flora e fauna. Além disso, também
afecta negativamente as actividades

relacionadas com o mar, tais como a
aquacultura, pesca costeira e actividades turísticas e de lazer.

alguns dos factores a levar em consideração aquando da criação de leis
de construção de imobiliário urbano
ou sistemas de alerta antes de eventos extremos. Na Irlanda, por exemplo, este perigo poderá ser particularmente grave.
Actualmente, a possível influência da

mudança climática no aumento da
prevalência desses fenómenos está a
ser estudada. Os possíveis impactos
podem ser vistos em casos como o
furação Katrina (2005), furacão Gordon (2006) ou o furacão que assolou a
Europa em 1987, resultando na morte
de mais de 30 pessoas.

> Tempestades e ventos fortes
A prevalência de períodos com tempestades e ventos fortes é altamente
preocupante em algumas áreas, uma
vez que provocam, frequentemente,
danos em infra-estruturas e indústrias. Devido à sua localização, as
infra-estruturas costeiras estão mais
expostas aos ventos fortes. Esses são
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Mudança climática: poderá afectar os riscos costeiros?
> Factores climáticos
O clima da Terra depende de muitos factores, tais como a concentração atmosférica de aerossóis e gases
com efeito de estufa, a quantidade
de energia do Sol ou as propriedades
da superfície terrestre. Quando esses
factores se alteram devido a processos naturais, provocam aquecimento

ou arrefecimento planetário, uma vez
que modificam a proporção de energia solar absorvida ou devolvida para
o espaço. As actividades humanas intensificaram estes fenómenos, especialmente desde o final do século XIX.
O gás com efeito de estufa mais importante produzido pela acção do

Homem é o dióxido de carbono. A
sua concentração na atmosfera está
a aumentar, principalmente devido
ao uso de combustível fóssil e, em
menor medida, às alterações na utilização das terras.

> Possíveis influências da mudança climática nos riscos costeiros
Desde 1990, a temperatura atmosférica média anual aumentou de 0,3 e
0,6 ºC1. Algumas das possíveis consequências ligadas à variação de temperatura são a subida do nível do mar e a
ocorrência de tempestades mais fortes
e frequentes2, bem como um aumento
da temperatura da água, que tem um
impacto na qualidade da água e nas
alterações da vida selvagem.
De acordo com o IPCC (Intergovernmental Panel for Climate Change –
Painel Intergovernamental para as
Alterações Climáticas), a subida do

As consequências mais
importantes da mudança
climática são a subida do nível
do mar, bem como a subida
da temperatura atmosférica
e da água. Estes fenómenos
podem igualmente provocar
alterações indirectas em
correntes, composição da água,
erosão e força e frequência de
tempestades e ventos.

nível do mar irá provocar um grande
impacto no ambiente e nas infra-estruturas costeiras, inclusivamente no
cenário mais favorável. Alguns destes
impactos incluem a erosão costeira,
inundações, salinização de solos e
aquíferos, perda de habitats.
Devido a causas naturais e artificiais,
demonstrou-se que, no século XX, o
nível do mar subiu cerca de 1,5-2,0
mm/ano, sendo que, na primeira década do século XXI, o aumento médio
foi 3,1 mm/ano3. Nas costas baixas, a
subida do nível médio do mar pode

significar a inundação de deltas, terras húmidas costeiras e áreas edificadas ou agrícolas que se encontram na
envolvente de estuários ou planícies
aluviais costeiras. As áreas mais vulneráveis são os deltas e as praias fechadas. Normalmente, a área costeira formada por arribas rochosas resistentes
não apresentaria qualquer problema.
No entanto, há um possível perigo de
estabilidade das costas formadas por
arribas com material sem coesão.

Muitas autoridades regionais e locais incluíram nas suas políticas planos
que levam em conta a mudança climática, planos esses que, entretanto,
entraram em vigor. O Conselho Regional da Bretanha adoptou um plano
denominado “Ambição e estratégia para enfrentar o desafio climático
e energético”. Além disso, o Conselho Regional de Aquitânia promoveu
a estratégia “Plano Climático para Aquitânia” relativo ao período
2007-2013, com o objectivo de envolver todas as partes regionais num
compromisso de concretização de acções que visam mitigar os impactos
da mudança climática em várias áreas socioeconómicas.
Seja como for, todos os perigos descritos acarretam impactos muito distintos, dependendo da vulnerabilidade
de cada território. No que à gestão do
território diz respeito, os danos podem
ser reduzidos e a recuperação pode ser

mais célere e completa, caso se recorra a estratégias adequadas. Para tal, é
necessário saber qual a sensibilidade e
capacidade natural de recuperação de
cada tipo de zona costeira.

É provável que, no futuro, esta média venha a aumentar. 2 Especialmente nas tempestades tropicais do Verão, uma vez que as tempestades tropicais do
Inverno não parecem estar directamente relacionadas com o aquecimento global. 3 É provável que, no futuro, esta média venha a aumentar.

1
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Cap-Ferret, Aquitaine (França)
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4 - 4. sensibilidade das nossas áreas costeiras
A sensibilidade pode ser definida
como o grau segundo o qual um sistema é afectado por um estímulo recebido, negativa como positivamente.
Pode ser um efeito directo, tal como
os danos após uma tempestade,
ou um efeito indirecto, tal como as
consequências de uma futura erosão
devida à perda de coberto vegetal.
A sensibilidade é a forma como a
costa reage aos eventos, dependendo da sua tipologia. Caso haja uma

transformação negativa (perda de
recursos, perigos para as pessoas e
outras criaturas…) em que esse estímulo possa ocorrer, não tenham sido
impostas quaisquer medidas de protecção e o sistema não seja capaz de
recuperar do impacto negativo, tal
significa a existência de um risco.
A evolução costeira pode ser reversível ou irreversível, dependendo de
agentes externos (se são naturais ou
antropogénicos), em vários períodos,

áreas e escalas. O equilíbrio natural costeiro deve-se principalmente
à troca e transporte de sedimentos
entre as áreas terrestres e marítimas,
ou entre diferentes áreas marítimas.
A partir destas dinâmicas e das diferentes sensibilidades que estas apresentam, é possível considerar que
existem três tipos de linha costeira na
costa atlântica europeia: costa arenosa, costa rochosa e pântanos costeiros.

• Costa arenosa, também conhecida como costa móvel, inclui praias e sistemas de dunas. Existem
igualmente áreas rochosas que dividem as enormes linhas costeiras arenosas do Atlântico. Há uma
alternância entre áreas de erosão e acreção ao longo da linha costeira. Ainda assim, a tendência
geral é o declínio da costa arenosa devido à falta de areia.
• Costa rochosa. Possui uma natureza compacta e enfrenta igualmente o impacto deste fenómeno
de erosão da linha costeira (causas de origem terrestre e marítima). A erosão de arribas (costas
rochosas) alimenta as costas circundantes com sedimentos.
• Estuários e pântanos costeiros são igualmente muito frequentes ao longo da costa atlântica. Estes
surgem em alguns sectores costeiros que se encontram relativamente protegidos da ondulação.
Além disso, são irrigados, em pequena ou grande medida, com as águas continentais que os
alimentam.

> Sensibilidade da costa arenosa
Os contornos das praias variam de
acordo com as estações, direcção
das ondas, tipo de ondas, ventos ou
abastecimento de sedimentos. As
praias não são interdependentes
dos ambientes em que se inserem.
Estas enviam e recebem sedimentos de fundos do alto mar e outras
praias. Por isso, qualquer alteração
que afecte qualquer uma delas ou o
canal de transporte pode provocar
mudanças súbitas na morfologia das
praias. O problema da construção de
infra-estruturas que isolam elementos de sistemas interdependentes é
uma tendência geral que não é fácil
de detectar sem o aconselhamento
técnico adequado.
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No caso das dunas, há uma troca
contínua entre dunas e áreas subaquáticas. Sendo assim, qualquer
alteração numa afectará a outra. As
dunas, elas próprias ecossistemas,
são essenciais à preservação natural
de muitas praias.
Há inúmeras actividades humanas
que aumentam a erosão das praias:
trabalhos de limpeza excessivos,
extracção de areia ou circulação em
algumas áreas, que acabam por danificar o coberto vegetal. O excesso de
elementos artificiais dificulta a troca
de sedimentos e coloca os elementos
que mantêm o equilíbrio em risco,
quando a corrente é desviada.

> Sensibilidade da costa rochosa
As costas rochosas são instáveis
devido à interacção de diferentes
factores. Os processos marítimos
na base da arriba provocam a sua
erosão. Caso ocorra uma subida do
nível do mar, haverá um aumento
do seu alcance (altura). Esta erosão
poderá igualmente provocar outros
fenómenos, tais como desabamentos
ou diminuição do declive.
Habitualmente, a erosão de arribas e
rochedos costeiros é igualmente uma
fonte positiva de sedimentos. Tal

pode ser essencial para a preservação
de costas arenosas.
Este tipo de erosão aumenta devido a
algumas causas antropogénicas:
O desenvolvimento urbano no topo
da falésia ou a construção de vias de
comunicação criam alterações na
infiltração de água no subsolo.
De igual modo, a extracção de seixos
na base da arriba deixa a mesma
desprotegida face ao impacto das
ondas.

> Sensibilidade de estuários e pântanos costeiros
Os pântanos são áreas planas que
se encontram protegidas das ondas.
Estes possuem algumas áreas com
coberto vegetal (principalmente,
vegetação herbácea) e outras áreas
com sedimentos transportados pelos
rios e marés. Uma das principais
características dos pântanos costeiros
é a alteração da sua componente
principal, uma vez que existe uma
passagem de água doce para água
salgada, dependendo das marés e
regime hidrológico.
Os pântanos são, essencialmente,
ecossistemas que preservam o ciclo
de vida de muitas espécies de peixes,
anfíbios, aves e insectos.
Este tipo de áreas está sujeito a
impactos antropogénicos. Estes
impactos podem ser provenientes
de áreas muito interiores, uma vez
que são extremamente afectadas
pela
hidrografia,
precipitação
e composição dos sedimentos
transportados pelos rios. Estes
sedimentos podem conter produtos
agrícolas (fertilizantes, pesticidas),
resíduos (derrames ou água não
tratada) ou elementos que foram

transportados desde áreas florestais
(a desflorestação aumenta a erosão e
a quantidade de sedimentos). Todos
estes fenómenos alteram a qualidade
da água e morfologia de estuários e
pântanos costeiros.
Os pântanos costeiros são igualmente
afectados pelo desenvolvimento
urbano, agricultura, caça, pesca,
actividades portuárias e actividades
industriais.
Ao longo dos anos, construíram-se
muitos diques ou canais para fins
de segurança (perigo de inundação)
ou
interesses
económicos
(aproveitamento de terras para fins
agrícolas ou de urbanização), mas
esta política deverá ser colocada
em causa e debatida. A restrição
da movimentação de água impede
a inundação da área com a maré
e altera os ciclos biológicos. Além
disso, pode igualmente modificar o
ritmo de transporte de sedimentos e
agravar os riscos que procura evitar
(inundações). É essencial diminuir
os riscos costeiros, tais como a
erosão, inundações e poluição, a
fim de assegurar a preservação dos

pântanos costeiros.
Ao mesmo tempo, a preservação dos
pântanos costeiros poderá auxiliar os
sistemas de defesa contra o perigo
de inundações e proteger áreas
interiores.

Riscos costeiros: para melhor os compreender e lhes fazer face // 17

5 - exposição de bens e mais-valias ao risco
Um dos factores mais significativos
para definir, medir e planear a resposta ao risco costeiro é a análise de
bens e mais-valias ameaçados por

esses mesmos riscos. Existem diferentes tipos de bens e mais-valias. Alguns deles podem sofrer um impacto
directo ou a curto prazo, ao passo

que outros podem sofrer um impacto
a longo prazo. Assim, as mais-valias
ameaçadas deverão ser distinguidas
entre o presente e o futuro:

• As mais-valias expostas ao risco no presente deverão
ser analisadas, de forma a possibilitar a tomada de
medidas, tais como de prevenção, segurança, alerta de
perigos, proibição de acesso ou circulação…
• Deverá trabalhar-se no sentido de evitar que maisvalias venham a ficar futuramente expostas ao risco.
Para tal, as áreas a construir deverão ser estudadas
cuidadosamente, considerando os riscos a que estão
expostas e se estas podem afectar o nível de risco de
outras áreas.

Vendays (França)

Que está ameaçado pelos riscos costeiros? O que está em perigo?
Dependendo da vulnerabilidade das costas, os riscos costeiros acarretam impactos e consequências específicos nos
sistemas humanos (vidas humanas, sectores económicos, actividades e infra-estruturas) e sistemas naturais.

Impactos de riscos naturais e riscos de origem humana
Sistemas
humanos

Sistemas
naturais

• I mpacto nas actividades de turismo e lazer (actividades aquáticas, caminhos
e vias litorais, desaparecimento de praias…).
• Impacto na aquacultura e pesca costeira, bem como na sua sustentabilidade
e segurança de desenvolvimento.
• Impacto na agricultura/floresta.
• I mpacto em áreas edificadas, perigos para as pessoas, bens e infraestruturas.
• Recuo da linha de areia e costa rochosa.
• Impacto em charcos, desaparecimento ou poluição de pântanos e as
espécies que aí habitam.
• Instabilidade de arribas.
• Modificação de dunas e do ecossistema que elas sustentam.
• R
 ecuo de praias.
• I mpacto em habitats e espécies naturais.
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Tendências da exposição a perigos na costa atlântica europeia
O risco aumenta se houver um maior
número de bens expostos ou se as
actividades humanas exercerem
pressão em áreas particulares, através

do desenvolvimento de povoações,
serviços e infra-estruturas.
As tendências e actividades humanas
que constituem mais-valias elevadas

e que têm de ser levadas em
consideração e que, provavelmente,
irão afectar riscos costeiros a um
nível global incluem:

• Actividades humanas como urbanização e litoralização: há uma
concentração de população e actividades económicas nas áreas
costeiras, como resultado do crescimento urbano, actividades industriais, turismo e irrigação. Além
disso, existem ainda actividades de
risco no mar, que podem resultar
em derrames e poluição. Não é provável que estas tendências parem

ou diminuam num futuro próximo.
Estas podem inclusivamente exercer pressão na costa, acabando por
agravar os riscos costeiros.

• Exploração excessiva de recursos
hídricos: relativamente à pesca,
aquacultura e recursos minerais.

Após a avaliação da relevância dos
riscos costeiros através da avaliação
dos perigos e mais-valias de uma
determinada área, é necessário

• Actividades de lazer e turismo de
massas: juntamente com a criação
de novas infra-estruturas, urbanização junto à linha costeira, infra-estruturas artificiais.

verificar a capacidade do ambiente
em lidar com as alterações e danos
que podem vir a ocorrer (Capítulo
6) e/ou implementar soluções para

• Ambiente natural e ecossistemas:
estas mais-valias são principalmente consideradas em políticas.
A sua exposição aos riscos costeiros
não parece diminuir.

uma melhor protecção de tais áreas
(Capítulo 7).
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6 - capacidade de recuperação e resiliência natural
Na gestão dos riscos costeiros, é necessário avaliar a capacidade de um
determinado ambiente em recuperar ou adaptar-se às alterações que
ocorrem. De facto, é essencial avaliar

a vulnerabilidade da área. Para além
disso, a abordagem deverá sublinhar
o valor dos recursos intrínsecos do
ambiente natural e servir-lhe de base
com intervenções humanas, quando

necessário. Por conseguinte, a compreensão dos conceitos de vulnerabilidade, resiliência e infra-estruturas
naturais é essencial.

Vulnerabilidade e resiliência
> Vulnerabilidade
Um fenómeno ou perigo torna-se um
risco se este ocorrer num território
vulnerável. Por exemplo, um perigo
como chuvas fortes provocará um
risco de inundação se o território
tiver sido construído incorrectamente, não houver canais suficientes
e houver uma eliminação de sedimentos que reduza o curso de água.
Sendo assim, um risco costeiro é uma
convergência entre perigo (natural ou artificial) e vulnerabilidade.
Outro exemplo seria a circulação de
embarcações com material perigoso
(perigo), juntamente com a falta de

medidas contra a poluição, portos
de abrigo ou inspecções (vulnerabilidade). Tal situação torna-se um possível risco de poluição.
A fraqueza do sistema afecta a vulnerabilidade. A costa atlântica europeia
é fraca devido a uma presença humana elevada e desorganizada, escassez
e fragmentação de áreas naturais,
exploração económica, um número
crescente de derrames, utilização
excessiva e extracção arenosa. Todos
esses aspectos dificultam a sua recuperação, de forma natural, de danos
provocados por um evento extremo.

Vulnerabilidade :
Uma área torna-se mais vulnerável se
não houver recursos que evitem que os
perigos que afectam essa mesma área
provoquem ainda mais danos, ou se a
sua recuperação for mais difícil.
Uma costa sofrerá mais danos se tiver
mais mais-valias expostas, se estiver
pouco protegida ou se tiver mais
dificuldades em recuperar após a
ocorrência dos danos.

Praia Fig Foz (Portugal)
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A vulnerabilidade pode ser
definida como a sensibilidade
que uma população, sistema
ou local tem em sofrer danos
resultantes da exposição a
perigos. A vulnerabilidade é
directamente definida pela
capacidade de resposta e
recuperação de desastres e
perigos.

Na caixa seguinte, encontra-se um sumário dos possíveis factores que tornam uma área mais vulnerável aos perigos
costeiros.

factores que exercem influência na vulnerabilidade
• Composição geológica da terra
que pode expô-la à erosão,
desabamentos ou perda de
habitats.
• Área interior em declive e coberto vegetal existente.
• Tipos de mais-valias e planeamento urbanístico: actividades económicas existentes,
áreas de lazer, população litoral e qualquer tipo de presença
humana. Os níveis de planeamento destas actividades,
caso tenham sido implementados tendo em conta os impactos dos riscos costeiros.
• Sistemas naturais: a fragilidade
de cada ecossistema pode ser
diferente. Os pântanos e as
dunas são particularmente

frágeis devido à sua natureza
variável ao longo de todo o
ano, resultante da interacção
das marés, correntes, chuvas e
ventos. Os sistemas de rios são
muito sensíveis às variações de
volume ou derrames, que são
transportados e distribuídos
por áreas mais vastas.
• A vulnerabilidade depende da
capacidade da sociedade em
proteger-se: criação de planos
de emergência, sistemas de
alerta ou bom planeamento
urbanístico. Educação, sensibilização e comunicação são
outras ferramentas básicas
para diminuir a vulnerabilidade.

Bidart, St Jean-de-Luz (França)

> Como medir a vulnerabilidade de uma área
Agora que os factores que afectam a vulnerabilidade foram apresentados, a metodologia utilizada para medir a mesma
pode ser descrita da seguinte forma:
• Inventário de bens ameaçados: deverá incluir ecossistemas, povoações
e actividades económicas e de lazer
desenvolvidas nas áreas ameaçadas.

• Importância de bens ameaçados: a
existência de áreas naturais protegidas ou áreas utilizadas como abrigo.
A existência de actividades económicas estratégicas é outro facto a ter
em conta. Naturalmente, os perigos
para as pessoas transformam algumas vulnerabilidades em pontos de
enorme importância.

• Existência de medidas de protecção
de bens ameaçados: o terceiro ponto da análise de vulnerabilidade irá
concentrar-se na capacidade dos
planos de emergência, prevenção ou
sustentabilidade das instalações em
lidar com o impacto dos riscos.
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> Resiliência
A vulnerabilidade refere-se à tendência de algo a ficar danificado. O
contrário é a resiliência ou a capacidade em resistir e/ou recuperar dos
danos. Quando se fala em vulnerabilidade, fala-se automaticamente de
resiliência, uma vez que as duas são
faces da mesma moeda. Ou seja, algo

é vulnerável na medida em que não é
resiliente, e vice-versa4.
O facto de a costa ser capaz de resistir e recuperar, por si própria, é algo
que deverá ser levado em consideração aquando do planeamento de
acções a aplicar contra riscos costeiros. O estudo de tal capacidade

ajuda a saber o momento em que se
deve proceder à intervenção e qual
a sua intensidade. Do mesmo modo,
também apresenta medidas menos
agressivas, que poderão estabilizar
o ecossistema sem necessidade de
grandes obras de construção e infraestruturas.

Resiliência :
é a capacidade que um sistema, comunidade ou sociedade exposta a perigos tem
em resistir-lhes, absorvê-los,
ajustar-se-lhes e recuperar
dos efeitos de um perigo de
uma forma e por um período
de tempo eficientes, incluindo
a preservação e restauração
da sua estrutura básica e funções.
St Jean-de-Luz, Aquitaine (França)

Tal como se pode verificar, a definição inclui comunidades e a sua capacidade para organizar, aprender e
melhorar, e não apenas a capacidade
natural para fazê-lo.
Os impactos são consequências dos
perigos (positivas ou negativas) nos
sistemas humanos e naturais.

Como consequência do conceito de
resiliência, os impactos dos riscos
costeiros têm de ser analisados de
duas perspectivas:
• Possíveis impactos: impactos que
podem ocorrer sem ter a adaptação
em conta.
• Impactos residuais: impactos ainda
visíveis após a adaptação. Consequências a longo prazo e permanentes.

(Portugal)

http://www.vulnerabilityindex.net/index.htm

4
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Defesas e protecções naturais
Cada tipologia costeira apresenta
características e capacidade de recuperação natural distintas. A preservação destas áreas pode ser um objectivo por si mesmo, mas também uma
estratégia para preservar outros ambientes que lhes estão directamente
relacionados. O conceito de “infraestrutura costeira natural” coloca o
foco na capacidade de defesa proporcionada por certas áreas costeiras
contra a erosão, inundação, tempestades5.

do. São ambientes dinâmicos sujeitos
a uma alteração muito célere e original, e contam com espécies difíceis
de encontrar noutros ambientes.
As dunas e praias são os dois principais depósitos de sedimentos. Existe
um equilíbrio dinâmico, o qual lhes
permite absorver os efeitos das tempestades marítimas e dispersar a
energia. A adaptação às alterações ou
resiliência é ideal quando o sistema
não possui quaisquer interferências
artificiais e é suficientemente vasto.
Quando as dunas antecedem áreas
baixas, estas desempenham o mesmo papel que os diques e podem servir de protecção contra inundações.

forma rochosa costeira dispersa a
energia das ondas e reduz a erosão
na base das arribas. Ainda, o material
sedimentar que se desprendeu das
arribas devido à erosão alimenta as
áreas sedimentares, praias e dunas.

> Funções dos pântanos costeiros na protecção contra riscos costeiros

As áreas arenosas da costa atlântica desenvolveram, e continuam a
desenvolver, funções muito importantes.
As costas arenosas preservam a biodiversidade e geodiversidade: as dunas
e praias que lhes estão associadas
possuem um valor ambiental eleva-

> Funções das costas rochosas na protecção contra riscos
costeiros
As costas rochosas, principalmente
arribas, são barreiras naturais e evitam riscos de inundações de origem
marítima. Para além disso, a plata-

A existência de planícies entremarés
mitiga a acção das ondas na costa.
Os pântanos desempenham igualmente um papel importante, uma vez
que filtram água poluída. Esta água é
transportada de áreas interiores em
direcção ao mar, através de sistemas
fluviais.
Além disso, estes pântanos têm igualmente de preservar ecossistemas
muito ricos e sensíveis. Os pântanos
costeiros são um dos habitats naturais menos vastos. A maioria das aves
marinhas e muitos peixes dependem
destes ambientes.

Aquitaine (França)

St Jean-de-Luz (França)

Ramallosa (Espanha)

> Funções das costas arenosas na protecção contra riscos
costeiros

5

Para mais informação, consultar a publicação do Ancorim “Panorama das soluções soft de protecção costeira”
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(Espanha)
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7 - possíveis soluções para melhorar a prevenção
e gestão de riscos costeiros
Este guia não sugere verdades
universais nem soluções "mágicas”,
mas apresenta, de forma breve,
experiências ou exemplos que

ajudaram, em pequena ou grande
medida,
determinadas
áreas
costeiras europeias. Estas poderão
ser referências importantes para o

desenvolvimento e implementação
de novas soluções no sentido de
melhorar a governação de riscos.

Mais abaixo, apresentam-se dois aspectos:
• em primeiro lugar, deve sublinhar-se a importância da
governação e de uma abordagem efectuada por várias
partes, considerando todos os sectores interessados, de
acordo com a Gestão Integrada da Zona Costeira (GIZC),
promovida pela Comissão Europeia desde 20026.
• em seguida, uma visão geral das principais soluções
técnicas que existem actualmente para mitigar os
impactos dos riscos costeiros, visando principalmente as
questões de erosão e mobilidade na linha costeira7.

Governação de riscos costeiros
> Governação pública e planeamento
• Principais orientações europeias: Gestão Integrada da Zona Costeira e Planeamento Espacial Marítimo
A fim de melhorar a prevenção e gestão dos riscos costeiros, é necessária uma governação pública e planeamento
adequados, bem como soluções técnicas adequadas.
Desde 2002 que a UE promove a
adopção de uma Gestão Integrada da
Zona Costeira (GIZC)8 por parte dos
intervenientes costeiros em todos
os países europeus (Recomendação
2002/413/CE), com o objectivo de
gerir áreas costeiras através de uma
abordagem integrada e sustentável,
tendo em conta as diferentes maisvalias (económicas, sociais, ambientais) e intervenientes envolvidos.
A Gestão Integrada da Zona Costeira

(GIZC) pode ser atingida através da
organização e colaboração adequadas entre as autoridades públicas
responsáveis pela costa (nacionais,
regionais), sectores ligados ao litoral
(pesca, agricultura, turismo, indústria, transporte e ambiente) e comunidades locais. A implementação
da GIZC não depende da Comissão
Europeia, mas dos estados-membros, que definem a sua aplicação de
acordo com o seu enquadramento

institucional e legislativo. É por esse
motivo que cada país pode adoptar
medidas distintas.
A Comissão Europeia promove igualmente o Planeamento Espacial Marítimo9 (PEM), com a publicação, em
2008, de um roteiro de planeamento
espacial marítimo, que foi elaborado
em colaboração estreita com muitas
das partes envolvidas. O planeamento espacial marítimo é um processo
concebido para promover a utiliza-

Para mais informação, consultar a publicação do Ancorim “Tomada de Decisão e Riscos Costeiros: Guia de Boas Práticas”.
Para mais informação, consultar a publicação do Ancorim “Panorama das soluções soft de protecção costeira”.
http://ec.europa.eu/environment/iczm/home.htm
9
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/spatial_planning_en.html
6
7
8
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ção sustentável e racional do mar,
equilibrar interesses distintos, incluindo aspectos ambientais, e melhorar a qualidade das decisões. Este
implica o desenvolvimento de planos

espaciais marítimos. Os países da
UE não são obrigados a efectuar um
planeamento espacial marítimo, mas
são encorajados pela UE a adoptá-lo.
Actualmente, a Comissão Europeia

está a trabalhar numa Política Marítima Integrada10, a fim de interligar
todas as políticas que envolvem a exploração e gestão marinha e costeira,
entre elas o PEM e GIZC.

• Governação costeira: quem são os decisores?
Cada país tem um sistema de governação diferente relativamente à gestão de riscos costeiros, dependendo
das instituições, História e práticas.
Segue uma visão geral, breve, da situação nos países que fazem parte do
Ancorim.

2002). Em termos gerais, a governação
de riscos costeiros está organizada por
bacias hidrográficas, embora seja realmente muito difícil encontrar planos
com base em estudos sobre possíveis
inundações ou possíveis cenários de
mudança climática.

Em Espanha, existe um Governo
muito descentralizado. É por esse
motivo que são necessárias estruturas
de vários níveis para fins de governação costeira. A Espanha encontra-se
dividida em Comunidades Autónomas, em que uma delas conta com o
seu próprio esquema de planeamento
costeiro regional. Embora as estruturas de governação variem de acordo
com a região, há alguns princípios
gerais aplicáveis a cada região (UE,

Em França, o controlo de perigos
costeiros é principalmente coordenado pelo Governo central. No final dos
anos 90, o Governo francês promoveu
os Planos de Prevenção de Riscos Naturais (PPRn), como parte integrante
da GIZC, de forma a contribuir para
o controlo do desenvolvimento das
áreas costeiras. Num país centralizado como a França, foi recentemente
estabelecida uma abordagem colaborativa, com o intuito de permitir

10
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uma melhor cooperação e complementaridade entre Governo central,
instituições regionais e autoridades
locais.
A Irlanda não desenvolveu qualquer
plano global abrangente relativamente à governação de riscos costeiros. Em 2007, transferiram-se várias
responsabilidades relativas aos riscos
costeiros entre departamentos do
Governo central, embora a coordenação de funções relacionadas seja
insuficiente.
Portugal desenvolve uma estratégia
nacional, com nove princípios baseados na GIZC europeia. Neste país,
existe uma estratégia clara e global
baseada em directivas europeias.

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/subpage_en.html

> Exemplos de boas práticas
• Boas práticas de governação
• Criação de um órgão de coordenação em que todos os decisores públicos e outras partes interessadas estejam
representadas.
Em 2009, criou-se um Grupo de Interesse Público (GIP) em Aquitânia, com o objectivo de organizar a
sua governação litoral de uma forma global. O GIP inclui, entre outros, os representantes do Estado, o
Conselho regional e os municípios costeiros

• Aprovação, actualização e normalização de políticas, leis e programas
para a governação abrangente de
áreas costeiras, considerando riscos
naturais e mudança climática.

- Governação de bacias hidrográficas.
- Governação da qualidade da água.
- Planeamento costeiro para evitar o
crescimento descontrolado de povoações e infra-estruturas.
- Planeamento de actividades económicas em áreas costeiras (actividades

de turismo e lazer, actividades agrícolas…): procurar outras formas sustentáveis; evitar a duplicação de actividades, etc.
- Gestão de resíduos e outras fontes
de poluição, através de um maior
controlo.

Em Espanha, há uma discussão sobre a aplicação de políticas fiscais e não fiscais, tais como impostos ecológicos
ou impostos de aquisição, tanto públicos como privados, em áreas costeiras de valor natural especial, a fim de
assegurar que estas sejam protegidas.

Nas regiões do centro de Portugal, criou-se um Domínio Marítimo Público para controlar as actividades e usos
costeiros. Além disso, este classifica ainda praias e avalia praias estratégicas.

• Definição de competências de
vários departamentos governamentais, estruturas institucionais, regionais e nacionais empenhados na
governação costeira, a fim de evitar
sobreposição de responsabilidades.

• Esforço de desenvolvimento sustentável a uma escala regional para
uma governação mais adequada.
Cada região possui particularidades
distintas e conta com objectivos
concretos definidos de acordo com
essa mesma escala.

• Valorização de opiniões de profissionais e utilizadores costeiros e
marinhos, comunidade científica,
especialistas e associações aquando
da tomada de decisões.
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Em Aquitânia (França), o conselho de especialistas é tido em conta no momento de decisão dos
projectos de planeamento, graças ao conhecimento técnico do Observatório Costeiro de Aquitânia.

Em Gavres (Bretanha, França), foi feita uma experiência, em 2011, no sentido de envolver a população
local num diálogo construtivo com a comunidade científica e o município, de forma a recolher as suas
opiniões, comportamentos e recordações de riscos costeiros locais.
• Transferência e troca de informação
sobre actividades e programas entre
decisores no âmbito da governação,
de forma a evitar decisões duplicadas
e partilhar experiências e soluções.

• Criação e/ou melhoria de institutos,
laboratórios e centros de investigação
responsáveis pela realização de
estudos e ferramentas operacionais
para fins de governação costeira.

• Boas práticas técnicas
Para possibilitar uma governação
abrangente da área costeira, é
necessário haver um aumento
do conhecimento, sensibilização
e implicações para os órgãos
responsáveis e partes interessadas,
através da criação e análise
de diferentes metodologias e
ferramentas para a governação
costeira,
bem
como
através

da
avaliação
de
impactos,
vulnerabilidade e adaptação de áreas
costeiras:
• Compilação e análise de boas
práticas interessantes da governação
abrangente da área costeira para
retirada de conclusões úteis, a fim de
melhorar as estratégias das acções a
tomar.

• Compilação e análise de riscos
que afectaram a costa no passado
(memória de riscos) e as limitações
e más experiências em planos de
governação, de forma a melhorar
planos futuros.

É importante considerar experiências passadas, com o objectivo de melhorar a prevenção de riscos futuros.
• Preparação e formação de gestores,
agentes e população em geral, através
de cursos, seminários e conferências.

• Criação de infra-estruturas de
protecção costeira e regeneração de
praias e dunas, por exemplo, através
do abastecimento de areia artificial;
protecção de arribas; implementação
de sistemas de passagem; utilização
de defesas rígidas contra a erosão

(diques, rochedos ou paredões) ou
outras soluções avançadas, tal como
a restauração de vegetação de dunas,
para que estas possam absorver
a energia do mar de uma forma
natural; etc.

Há uma variedade de actividades de abastecimento de areia artificial em praias e regeneração
de dunas a decorrer na Galiza (Espanha), County Mayo (Irlanda) região Norte de Portugal e
Poitou-Charentes (França).
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• Criação de ferramentas didácticas (guias, manuais…)
para educar agentes costeiros, a comunidade educativa
e público em geral e sensibilizá-los sobre os riscos e
possíveis soluções.

• Realização de estudos técnicos para obtenção de
informação sobre recursos costeiros e seus impactos.
Esta informação irá aumentar o nível de compreensão
da situação local e divulgar os planos de acção criados
para prevenir mais ocorrências.

Realizou-se um diagnóstico da situação costeira no âmbito do programa de governação e planeamento da
costa da Bretanha (França), com o intuito de estabelecer desafios e respostas adequadas.

• Criação de ferramentas operacionais (bases de dados, sistemas de
informação geográfica (GIS), observatórios, alertas antecipados…), de
forma a melhorar as capacidades
dos gestores costeiros.
- Implementação de sistemas de
monitorização e recolha sistemática
de dados para fins de validação de
modelos.

- Mapeamento da vulnerabilidade
costeira face à subida do nível do mar,
considerando diferentes cenários de
mudança climática, e avaliação do
seu impacto ao longo da costa e nas
comunidades urbanas.
- Criação de modelos de simulação
de riscos e avaliação dos seus efeitos.
- Avaliação de opções de adaptação
por meio de acções em factores rela-

cionados com a estabilidade costeira,
tais como a manutenção de descarga
fluvial e abastecimento de sólidos.
- Avaliação de possíveis acções no
sentido de auxiliar a estabilização de
dunas e praias, construção de defesas para minimizar a capacidade do
transporte de ondulação incidente e
abastecimento artificial de sedimentos.

Abastecimento de areia em
Anse de la Nourriguel à Larmor-Plage (França)

O GIS foi desenvolvido na Bretanha (França), a partir de estudos anteriores sobre a situação costeira.
Implementou-se um observatório fotográfico para monitorizar a erosão litoral.
A Galiza (Espanha) conta com uma Rede de Observação Ambiental (ROAGA, desenvolvida pelo Ministério
Regional do Ambiente, Território e Infra-Estruturas), em que se obtém e se processa informação sobre o estado
ecológico das águas da Galiza.
• Criação de redes temáticas para informar e/ou colocar agentes, utilizadores finais e grupos de investigação em
contacto, para que estes possam trocar opiniões, experiências e dúvidas (sítios da internet, fóruns…).

Como exemplo, criou-se um portal de comunicação (http://littoral-aquitain.fr) em Aquitânia (França),
que junta a comunidade científica, especialistas e o Governo.
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Visão geral das principais opções para mitigar os problemas de erosão e a mobilidade na linha costeira
> Quatro possíveis estratégias para a gestão de riscos de erosão costeira

Existem diferentes estratégias que
podem ser adoptadas para enfrentar
os riscos de erosão e inundação.
Estas estão sumarizadas em quatro
categorias, que implicam a utilização
de abordagens distintas:
• Nenhuma intervenção: se as maisvalias expostas não justificarem uma
intervenção, ou se não existirem
mais-valias expostas, permite-se
que a tendência natural continue e
os impactos antropogénicos sejam
restringidos. Esta é a melhor solução
para casos em que exista erosão sem
qualquer risco significativo.
• Intervenção limitada: se houver
necessidade de intervenção, mas
as mais-valias não estiverem

expostas a um risco elevado, o mais
adequado é proceder-se a uma
intervenção limitada recorrendo a
soluções suaves, de forma a manter
a conformidade com os processos
naturais de mobilidade na linha
costeira.
• Recuo estratégico: esta opção
deverá ser tida em conta se o
valor das mais-valias ou o custo
da sua protecção não justificar
uma intervenção, se não houver
muitos interesses envolvidos ou
se as medidas de protecção não
garantirem segurança. Tal aplica-se
a áreas em que a análise de custo/
benefício da implementação de
medidas para preservar a linha
costeira não justifique medidas
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de intervenção. Pode considerarse a aplicação de medidas de
protecção artificial ou natural. No
entanto, existem três opções na
eventualidade de recuo: remoção
de equipamento balnear, remoção
de equipamento e infra-estruturas
raramente utilizados e evacuação de
áreas com propriedades privadas.
A evacuação pode ser permanente
ou
reversível.
A
evacuação
permanente necessitaria de uma
nova reorganização e planeamento
urbanístico da área.
• Manutenção da linha costeira: se
houver mais-valias significativas,
essas áreas deverão ser protegidas
por técnicas suaves ou duras,
conforme apropriado.

> O debate entre soluções “duras” e “suaves”

Portugal

As medidas aplicadas podem ser
divididas entre soluções duras ou
suaves.
•Soluções duras:
Estas soluções (diques, paredões,
barreiras,
canais…)
funcionam,
basicamente, através da definição
e protecção de uma linha costeira
que proteja as mais-valias. Estas têm
uma maior esperança de vida do que
as soluções suaves. Essas soluções
poderão
ter
alguns
impactos
negativos a médio prazo. Elas
modificam dinâmicas ambientais,
são normalmente mais dispendiosas,
danificam ecossistemas e agravam
a erosão. Além disso, estas soluções
não garantem que a população
esteja completamente protegida
contra riscos de erosão e inundação,
especialmente na eventualidade de
fortes tempestades.

• Soluções suaves:
Podem ser vistas como estando a
“trabalhar com o ambiente”, para
além de poderem ser integradas
nas dinâmicas naturais do litoral
e mobilidade na linha costeira:
reenchimento
de
praias
com
sedimentos,
reflorestação
ou
restauração de vegetação onde
esta tenha desaparecido, etc. Estas
intervenções têm períodos de
validade limitados, são irreversíveis
e as suas características dependem
de tendências ambientais a uma
escala global (mudança climática)
ou a uma escala local (planeamento
urbanístico,
quantidade
de
visitantes).
É importante relembrar que, de
cada vez que estas intervenções
são implementadas, quer sejam
duras ou suaves, o ambiente

envolvente é afectado. Estas podem
provocar modificações no equilíbrio
sedimentar, restrições de circulação,
biodiversidade, deterioração dos
problemas de tráfego, etc.
Em qualquer situação, a opção
por um tipo de solução, ou uma
combinação de duas ou mais
soluções, é sempre um compromisso
entre a especificidade do problema a
ser solucionado (erosão persistente
na linha costeira, inundação de
áreas baixas, etc.), as condições
morfológicas (o tipo de linha costeira
e o tipo de perfil da praia), a utilização
do território (área de habitação,
recreativa, agrícola, etc.) e os
impactos antecipados de medidas de
intervenção em processos costeiros11.

11

Das Neves, 2011
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Alguns casos de estudo sobre o espaço atlântico europeu
A fim de proporcionar uma ajuda na gestão e/ou prevenção de riscos costeiros, apresentam-se, mais abaixo, algumas
boas práticas e casos de estudo realizados nas regiões de países-membros da área atlântica europeia. Estas poderão ser
aplicadas noutros contextos regionais ou servir como inspiração para novas iniciativas em áreas específicas.

> Caso de estudo em County Mayo (Irlanda)
County Mayo, na Irlanda, conta
com 1.168 km de linha costeira,
uma enorme diversidade natural –
estuários, costa rochosa, sistemas
de dunas, etc. – e também áreas
de habitação urbana e rural. As
actividades costeiras incluem a
aquacultura, pesca, cultura de
moluscos e turismo.
Entre os riscos costeiros que
ameaçam esta região, contamse as fortes pressões de expansão
urbanística de desenvolvimento
turístico, que são agravadas devido à
mudança climática.
Este caso de estudo foca-se numa
análise de microescala de riscos

naturais e as implicações da
mudança climática nesta área, bem
como na avaliação de políticas de
planeamento, com o objectivo de
verificar se os riscos são devidamente
tidos em conta aquando da tomada
de decisões relativamente a esta área
costeira. Como resultado de uma
análise de boas práticas e medidas
inovadoras, apresentam-se algumas
recomendações, no sentido de
aumentar a capacidade de tomada de
decisões de Organização adequadas.
Falésia em County Mayo (Irlanda)

Organização :
Instituto Marinho
Sítio da Internet :
http://www.marine.ie

> Caso de estudo da península de Gâvres, l’Orient (França)
A península de Gâvres é uma área
vulnerável, enfraquecida pela redução gradual do nível das suas praias
e pela energia da ondulação. A tempestade de 10 de Março de 2008 provocou inundações marítimas signi-

ficativas nesta região. Esta situação
resultou num estudo sobre inundações, do qual surgiram algumas soluções práticas de limitação de erosão e
protecção marítima avançada. No seguimento desta iniciativa, sugeriu-se

uma metodologia no sentido de possibilitar a monitorização da linha costeira, juntamente com as ferramentas
para implementá-la no terreno. Além
disso, apresentou-se ainda um programa de instrução pública.

Organização :
Observatoire Départemantale de
l'Environnement du Morbihan
Sítio da Internet :
http://www.odem.fr/
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> Caso de estudo da baía de Marennes-Oleron (França)
A área de estudo é a baía de Marennes-Oleron, conhecida pelo seu
marisco e que é, juntamente com o
resto da costa de Poitou-Charentes,
a área mais importante em termos
de produção de ostras na Europa. A
actual actividade de marisco encontra-se ameaçada pelos riscos costeiros, tais como os efeitos da mudança
climática e alterações da qualidade
de água associadas.
Este caso de estudo sugere uma metodologia de identificação de riscos,
baseada na utilização de um modelo
de dispersão (Mars 2D), no qual se
simulam os efeitos desses riscos que
ameaçam os viveiros de marisco.

A fim de promover a adaptação de
áreas de cultura às alterações ambientais, sugere-se a utilização de
um modelo espaçotemporal, com a
integração de alterações ambientais
para definir as áreas de vulnerabilidade: do mesmo modo, o teste de um
modelo para a produção no alto mar
que envolva um instrumento para
uma maior especialização em riscos
de dispersão e produção de ovos.
Organização :
CREAA e IFREMER
Sítio da Internet :
http://wwz.ifremer.fr/institut

> Caso de estudo de Rias Baixas (Espanha)

Plataformas de mexilhões na Ria de Vigo (Espanha)

Marennes Oléron (França)

A Ria de Vigo é uma das Rias Baixas da
Galiza, localizada na costa noroeste
de Espanha. Esta área possui um
grande número de actividades costeiras socioeconómicas - actividades
portuárias, instalações terrestres e
estruturas flutuantes de aquacultura,
apanha de marisco, transporte marítimo, turismo, etc.
O objectivo deste caso de estudo é
identificar possíveis fontes de risco
que possam afectar as estruturas de
aquacultura flutuantes (plataformas
de mexilhões) na Ria de Vigo e calcular os índices de sustentabilidade
para a sua localização actual. Para
este fim, desenvolveu-se um modelo
baseado na análise do GIS. Este modelo tem em conta a distância entre
as áreas de aquacultura e as possíveis
fontes de risco, apresentando as
áreas mais adequadas para a cultura
de marisco nesta ria.
Organização :
CETMAR
Sítio da Internet :
www.cetmar.org
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> Caso de estudo de Esmoriz e Cortegaça (Portugal)

Esmoriz (Portugal)

Esmoriz e Cortegaça, no Norte de
Portugal, são duas regiões urbanas
costeiras protegidas por quatro diques
e três muros de protecção, que estão
numa situação muito vulnerável
e em zonas de elevado risco. Em
algumas delas, a erosão aumentou
e as casas localizadas na linha da
frente encontram-se separadas do
mar apenas através das estruturas
de protecção costeira. Para além da
zona urbana, existe igualmente uma
zona florestal afectada pela erosão,
resultando na queda de centenas de
árvores ao mar.

O objectivo deste estudo é definir os
possíveis cenários de mobilidade na
linha costeira e sugerir alternativas
para a protecção das frentes urbanas
costeiras, incluindo outras opções
de gestão das áreas costeiras – por
exemplo, a gestão da linha costeira.

Organização :
Faculdade de Engenharia
Universidade do Porto
Sítio da Internet :
http://www.fe.up.pt

> Caso de estudo do Algarve (Portugal)
O estudo foi realizado na costa sul de
Portugal, na região costeira Quarteira-Cacela, entre o passeio marítimo
de Quarteira e a praia da Manta Rota,
que se estende por 63 km. Este espaço apresenta uma zona de arribas e
também dunas de areia que pertencem às ilhas e penínsulas da Ria Formosa. A área desta baía atinge os 84
km2, com lodaçais, bancos de areia e
uma complexa rede de canais.
Uma parte significativa do sector
ocidental foi alvo de um processo de
erosão, que se prolongou por várias
décadas. Este fenómeno expandiu-se
mais rapidamente devido às recentes
tempestades e à construção de cais,
portos de abrigo, portos de pesca, etc.
Por isso mesmo, é possível encontrar uma região costeira onde houve
uma remoção de sistemas de dunas e

arribas, onde a praia se tornou mais
estreita e onde houve, por vezes, uma
intensificação da erosão. Tendo em
conta estes impactos, as autoridades
locais implementaram medidas de
protecção e restauração das praias na

área entremaré em frente às arribas,
para além de terem reforçado os sistemas de dunas nas ilhas que servem
de barreiras:
- Para fazer a reparação de áreas arenosas com sedimentos do fundo do
mar.
- Plantação de vegetação, para fins de
consolidação das dunas.
- Proibição/regulação da ocupação
costeira.
- Implementação de um projecto que
visa a promoção de processos naturais de recuperação de dunas.
Organização :
LNEC - Laboratório Nacional
de Engenharia Civil
Sítio da Internet :
http://www.lnec.pt

Erosão do sistema de dunas provocada por tempestades
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> Caso de estudo da “passagem” (França)
Este caso foca-se no aumento rápido
(cerca de 200 m) da praia localizada
na costa norte do dique do canal de
Boucarot (Aquitânia), provocado pela
movimentação sedimentar (cerca de
100.000 m3/ano) em direcção ao sul.
Actualmente, a areia circunda e
bloqueia a entrada do canal. Outras
consequências foram o aumento
da erosão das praias na região sul e,
por conseguinte, a necessidade de
um reforço através de construções

pesadas, tais como muros de
retenção, esporões, fundos rochosos
nas áreas terrestres e marítimas,
etc. Desde 1983, o Governo local
de Capbreton retirou 15.000 m3/
ano de areia da zona norte do canal
(com recurso a um camião), com o
objectivo de alimentar as praias a sul.

extraídos na praia norte. Em seguida,
são transferidos para as praias a
sul, através de uma conduta forte
e subterrânea, que possui buracos
para permitir a distribuição de areia
ao longo do fundo do mar.

Utilizou-se um sistema hidráulico
de “passagem”, de forma a substituir
a via terrestre. Os sedimentos de
Boucarot
são
mecanicamente

Organização :
SOGREAH
Sítio da Internet :
http://littoral.aquitaine.fr

> Ferramenta prática: modelo estatístico de previsão de ondulação (Espanha)
Juntamente com a subida do
nível do mar e a ocupação dessas
áreas por motivos económicos
ou habitacionais, houve muitos
especialistas a assinalar os riscos
relacionados com a ondulação
e danos associados em praias e
passeios marítimos, etc. A instalação
de bóias enormes para a exploração
de energia eólica e das marés em
ambientes marinhos, bem como a
destruição de infra-estruturas de
aquacultura e pesca são outros riscos
prevalecentes.
Durante os últimos anos, o Instituto
de
Hidráulica
Ambiental
da

Universidad de Cantabria concentrou
esforços na realização de um estudo
sobre ondulação, desenvolvendo
um modelo de precisão estatística.
Os
estudos
concluíram
que,
dependendo da área, o tamanho das
ondas sofre uma grande variação
nas diferentes estações do ano. Por
exemplo, no mar das Caraíbas, as
ondas podem atingir uma altura de
7 metros em pleno Inverno, ao passo
que, na região atlântica, elas variam
entre 6 e 8 metros, dependendo da
área. Na Região do Mediterrâneo, as
ondas mal atingem os 3 metros.
Com base nestes dados, é possível

realizar um teste de validade
da metodologia estatística que
foi desenvolvida pelo referido
instituto, bem como estabelecer
as probabilidades e riscos de uma
onda enorme, um vento com uma
magnitude de um furacão e uma
subida do nível do mar. Tudo isto
tendo em conta a actual mudança
climática.
Organização :
Instituto de Hidráulica Ambiental
de la Universidad de Cantabria
Sítio da Internet :
http://www.ihcantabria.unican.es
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> Ferramenta prática: Sistema de Modelo Costeiro (Espanha)
O Sistema de Modelação Costeiro
(Sistema de Modelado Costero SMC) é uma ferramenta informática
que inclui várias metodologias e
modelos numéricos, com o propósito
de estudar processos costeiros e
estimar as alterações que a praia
sofre como resultado de causas
naturais ou acções humanas na
costa. Confrontada com uma costa,
a metodologia permite estabelecer
que estudos necessitam de ser

realizados, que escalas de espaço e
tempo necessitam de ser analisadas,
que ferramentas numéricas são
necessárias utilizar e os dados de
base necessários para a análise.

da ondulação na área, tendo em conta
o porto e a sua extensão, sistema de
corrente, etc.

Com a utilização do SMC, é possível
realizar um estudo do impacto na
costa, resultando em propostas
práticas. Por exemplo, no caso da
extensão de um dique de protecção
no porto, este mostraria a expansão

Organização :
Instituto de Hidráulica Ambiental
de la Universidad de Cantabria
Sítio da Internet :
http://www.ihcantabria.unican.es

> Caso de estudo de Rosslare, County Wexford (Irlanda)
Este estudo compila informação
sobre as medidas tomadas durante
os anos 90 em County Wexford
(Irlanda), com o intuito de parar o
processo de erosão e proteger a linha
costeira, incluindo a restauração de
praias e a construção de quebras-mar

de pedra, em vez de quebra-mar de
madeira, tal como foi feito nos anos
50. Descobriu-se que estes quebrasmar de madeira acarretam uma
perda considerável de sedimentação
ao longo da costa, para além do custo
elevado do material.

Organização :
Grupo DHV
Sítio da Internet :
http://aqua.tvrl.lth.se

> Exemplo de prática boa de controle do ambiente marítimo
e a qualidade da água (Espanha)
O Instituto Tecnológico para o
Controlo do Meio Marinho da Galiza (INTECMAR), em Espanha, tem
vindo a desenvolver um programa de
monitorização que visa o controlo e
investigação da qualidade ambiental
das águas costeiras da Galiza, para o
desenvolvimento de actividades de
aquacultura e viveiros de marisco.
Além disso, desenvolve ainda iniciativas no campo da oceanografia operacional e combate à poluição marinha
acidental (como no caso do Prestige).

Encontra-se integrado no Plano de
Contingência Regional para Poluição
Marinha da Galiza.
Para tal, conta com uma Unidade de
Modelos Oceanográficos, que utiliza
informação sobre modelos numéricos no campo da oceanografia e
meteorologia, com o objectivo de
disponibilizar respostas em situações
de emergência (tais como derrames
ou controlo de objectos flutuantes),
bem como para diagnosticar e prever
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as dinâmicas do sistema do mar e as
suas consequências para a qualidade
da água. A Unidade de Documentação e Apoio Científico compila informação técnica, científica e operacional, criando e actualizando bases de
dados de forma contínua.

Organização : INTECMAR
Sítio da Internet : www.intecmar.org

Ligações de interesse
• Agência Ambiental Europeia:
		http://www.eea.europa.eu/
• Comissão Europeia do Ambiente – Gestão Integrada da Zona Costeira (GIZC):
		http://ec.europa.eu/environment/iczm/home.htm
• Comissão Europeia do Ambiente – Projectos de GIZC:
		
http://ec.europa.eu/environment/iczm/projects.htm
• Instituto de Hidráulica Ambiental. Universidad Cantabria:
		http://www.ihcantabria.com
• Instituto Tecnológico para o Control do Medio Mariño de Galicia (INTECMAR):
		http://www.intecmar.org
• Projecto ANCORIM:
		http://ancorim.aquitaine.fr/

Arguin, Aquitaine (França)
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