
Resumo 

Neste trabalho o autor faz uma análise das situações de erosão verificadas na zona costeira da 

Cidade de Maputo, Moçambique, das causas dessa erosão, e de eventuais soluções alternativas para 

a mitigação desse fenómeno. Realizou-se um levantamento dos dados referentes às medições das 

marés, das alturas das ondas, das direcções de geração e de propagação das ondas, das 

velocidades e direcções dos ventos locais e da batimetria da Baía de Maputo, existentes no Instituto 

Nacional de Meteorologia e no Instituto Nacional de Hidrografia e Navegação. Recorreu-se também 

aos resultados de estudos anteriores, bem como a visitas de campo efectuadas aos locais afectados. 

Através de modelos numéricos de propagação e deformação das ondas, estudou-se a geração e 

propagação das correntes de agitação, e a sua interacção com a linha de costa envolvente. O estudo 

faz uma análise quantitativa e qualitativa da interacção entre os diversos fenómenos hidrodinâmicos e 

a linha de costa, por forma a identificar o seu impacte e as eventuais causas de erosão. Finalmente, 

são analisadas várias soluções alternativas de defesa da zona costeira contra os efeitos da erosão. É 

apresentada uma análise comparativa entre as soluções propostas, tendo em consideração as 

condições locais de funcionamento e os custos a considerar.  

Abstract 

In this work, the author makes an analysis of the verified situations of erosion in the coastal zone of 

the Bay of Maputo, Mozambique, of the causes of this erosion, and of alternative solutions for the 

mitigation of this phenomenon. A survey of the existing data concerning the measurements of the tidal 

heights and currents, of the wind speed and direction, of the characteristics of waves and of the 

bathymetry in the Bay of Maputo was performed. This data is kept by the mozambican Instituto 

Nacional de Meteorologia and by the mozambican Instituto Nacional de Hidrografia e Navegação. The 

results of previous studies, as well as the notes taken during some field visits to the endangered 

region, were also taken into account. Through numerical models of the propagation and deformation of 

wind waves, their generation and propagation in the interior of the Bay of Maputo was simulated, 

conditioned by existence of local winds, and by its interaction with the involving shoreline. The study 

performs a quantitative and qualitative analysis of the interaction between the diverse hydrodynamic 

phenomena and the shoreline, in order to identify its environmental impact and the potential causes of 

erosion. Finally, some alternative solutions for the defense of the coastal zone against the effect of the 

erosion are analyzed. A comparative analysis between the proposed solutions is presented, taking into 

consideration the local operational conditions and the associated costs.  


