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RESUMO 

A intensa ocupação do litoral pelo Homem é explicada pelo alto valor económico (pesca, agricultura, 

turismo) e ambiental (riqueza e variedade da fauna e flora) que este proporciona. Contudo, essa 

ocupação desmedida resultou na vulnerabilidade da zona costeira à ação das correntes, das ondas, das 

marés e dos ventos. 

A costa oeste portuguesa encontra-se exposta a um clima de agitação marítima muito severo, o que 

exige que se proceda à sua proteção, particularmente em zonas urbanas, através da implantação de 

estruturas de defesa costeira como, por exemplo, os esporões. Os esporões são as estruturas de defesa 

costeira mais abundante na costa portuguesa. Contudo, estas estruturas transversais implantadas com 

função de preservação da linha de costa, demonstraram acelerar os processos erosivos a sotamar, pelo 

fato de interromperem o transporte sólido longitudinal. Observa-se então a ocorrência de erosão 

costeira a sotamar dos esporões traduzindo-se, na prática, no recuo da linha de costa. 

O trabalho realizado pretende contribuir para o desenvolvimento de intervenções costeiras, através de 

modelação física, de diferentes tipologias de enraizamento de esporões, cuja configuração poderá 

melhorar o desempenho em relação a fenómenos erosivos locais. As soluções analisadas em modelo 

físico foram sete, no total, e todas sujeitas a iguais condições de agitação marítima, consideradas 

típicas na costa oeste portuguesa (Hs = 2 m e Tp = 12 s). 

Os resultados obtidos permitiram realizar uma comparação, de forma qualitativa, da evolução 

temporal do modelo de fundos móveis para as diferentes tipologias de enraizamento. Constatou-se que 

a eliminação dos fenómenos de erosão não é praticável, uma vez que a costa encontrar-se-á sempre 

solicitada pela agitação marítima. Por esse motivo, analisou-se a eficácia que determinada solução 

apresentava relativamente à capacidade de mitigar os fenómenos de erosão. Para isso, analisara-se os 

resultados segundo duas perspetivas, a capacidade de retenção sedimentar e de estabilização da linha 

de costa, a sotamar, para cada solução realizada em modelo. 

Das soluções analisadas, a resposta do modelo de fundos móveis à implantação de um esporão com 

perfil curvilíneo foi a que apresentou resultados mais vantajosos. No entanto, existiram outras 

soluções que apresentaram resultados promissores, nomeadamente a combinação de um esporão com 

quebramar destacado a sotamar e a implantação de um campo de esporões. Fica, então, a sugestão do 

autor para se promover o desenvolvimento e aperfeiçoamento das soluções analisadas, modificando as 

variáveis que se consideraram relevantes na influência da resposta da praia à existência de estruturas 

de defesa costeira. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Erosão costeira, Esporões, Sotamar, Modelação física 
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ABSTRACT 

Intense human occupation of the coast is explained by their high economic (fisheries, agriculture, 

tourism) and environmental value (wealth and variety of fauna and flora). However, this occupation 

resulted on the coastline’s vulnerability to the action of currents, waves, tides and winds. 

 
The Portuguese west coast is exposed to severe sea wave climate, therefore requiring protection 

through coastal defense structures such as groins. Groins are the dominant coastal defense structures 

on the Portuguese coast. Unfortunately, even though their function is to preserve the coastline, groins 

seem to accelerate erosion on the downdrift side, due to the interruption of longitudinal sediment 

transportation. The occurrence of coastal erosion on the groins’ downdrift side is a side effect of 

coastline protection which translates, in practice, on the retreat of the shoreline. 

 
The present work aims to contribute to the development of coastal interventions whose configuration 

prevents against local erosion, by executing and discussing the physical modeling of different types of  

configurations for groins roots. It examines seven solutions, all subject to the typical conditions of sea 

waves in the Portuguese west coast (Hs = 2 m and Tp = 12 s). 

 
The results allow the qualitative comparison of the evolution of the beach when subjected to different 

groin configurations. It was not expected to eliminate erosion completely, since the coast will always 

be affected by the sea regime. The effectiveness of the different solutions is their ability to mitigate 

erosion. The results are discussed under two perspectives – sediment retention capacity and downdrift 

stabilization of the shoreline, for each solution. 

 
Among the seven solutions analyzed, the beach’s response to a groin with curved profile had the most 

advantageous results. Nevertheless, other solutions showed promising results, namely the combination 

of a groin with a breakwater on the downdrift side and a field of groins. It is the suggestion of the 

author to develop a further analysis, by modifying additional variables that influence the response of 

the beach to the existence of coastal defense structures. 

 

KEYWORDS: Coastal erosion, Groins, Downdrift, Physical modeling 
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1 
1. ENQUADRAMENTO TEÓRICO E 

OBJETIVOS 

 

 

1.1. ENQUADRAMENTO 

A zona costeira é a porção de território influenciada direta e indiretamente pelo mar (Veloso-Gomes, 

2007a). Esta encontra-se em constante alteração devido à influência das ondas, das marés, das 

correntes e dos ventos. O recuo causado por estas ações na linha de costa, fronteira entre a terra e o 

mar, denomina-se por erosão costeira. 

A erosão costeira é um acontecimento com graves consequências potenciais, a nível económico, social 

e político, verificando-se a sua ocorrência a uma escala mundial. É um problema atual, que necessita 

ser atendido nos tempos que correm, uma vez que coloca em causa a estabilidade dos edíficios e a 

segurança dos seus utilizadores. 

É reconhecido que 70% do litoral encontra-se em erosão (Hedge, 2010) e segundo Federal Emergency 

Management Agency (FEMA, 2000) estima-se que nos próximos 60 anos, 25% das estruturas situadas 

a 150 m da linha de costa encontrar-se-ão em risco de colapso. Existem relatos de problemas de erosão 

costeira em todo o mundo como, por exemplo, Estados-Unidos da América (fig. 1), China, Reino 

Unido (fig. 4 e 5), etc. Portugal continental, apresentando cerca de 800 km de costa, não é exceção.  
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Fig. 1 Exemplo de recuo da linha de costa em Cape Hatteras, North Carolina, EUA  

(fonte: http://www.travispark.org/LivingGreen 12/4/2012). 

 

A erosão costeira é um processo natural que pode ser acelerado devido a ações diretas ou indiretas do 

Homem. A sua interferência altera a evolução natural dos sistemas e potencia a ocorrência desse 

fenómeno. As principais causas da erosão são associadas à redução de fontes aluvionares, observando-

se uma redução significativa de sedimentos que afluem à zona costeira devido à construção de 

barragens ao longo dos rios, funcionando como obstáculos à sua passagem, extração de inertes; 

execução de dragagens nos canais de navegação; avanço da ocupação humana sobre o litoral 

fragilizando e destruindo dunas e praias; a redução e interrupção do transporte longitudinal devido à 

construção de estruturas portuárias e de defesa costeira; possíveis alterações meteorológicas (alteração 

da frequência e intensidade dos temporais no mar, alteração de correntes oceânicas, alteração do rumo 

dos ventos) (Veloso-Gomes, 1992) e climáticas, subida o nível médio do mar (Hedge, 2010). Todas 

estas causas influenciam diretamente o equilíbrio dinâmico da costa podendo originar um défice no 

balanço entre sedimentos que entram e saem numa determinada zona. 

O litoral é uma zona que possui intrinsecamente condições apelativas para a ocupação humana. Existe 

uma forte componente sócio-económica que explica os movimentos migratórios do interior do país 

para o litoral. O litoral não só proporciona alto valor económico graças à pesca, à agricultura e as 

atividades de lazer, como apresenta também “elevado valor ambiental devido à riqueza e variedade 

dos seus habitats” (Fortunato et al., 2008). 

O facto do litoral ser uma faixa tão propícia para atividades humanas resultou numa intensa ocupação 

estimando-se que cerca de dois terços da população mundial vive em zonas costeiras (Fortunato et al., 

2008).  Como consequência desta ocupação territorial desmedida, a zona costeira ficou mais 

vulnerável à ação dos agentes responsáveis pela erosão.  

O défice sedimentar é responsável pela situação generalizada de recuo da linha de costa, que se 

encontra atualmente. Na prática, traduz-se pela perda de território terrestre conquistado pelo mar. Essa 

perda ocorre com maior intensidade em zonas costeiras com inexistência de formações rochosas, uma 

http://www.travispark.org/LivingGreen%2012/4/2012
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vez que estas funcionam como proteção natural da costa, na medida em que permitem a dissipação da 

energia da agitação incidente. 

A erosão costeira pode então ser vista como perda de património, à qual estão associadas despesas 

acrescidas de proteção e/ou reconstrução, necessidade de deslocação dos habitantes e de atividades 

económicas, sendo prejudicial para atividades turísticas (Fortunato et al., 2008).  

 

 

Fig. 2 Evolução ao longo do tempo da linha de praia após a ocupação da orla costeira; A - Praia em equilíbrio 

dinâmico; B - Avanço da ocupação humana na zona costeira e/ou sobre a duna; C - Construção de estruturas de 

defesa costeira (esporões e “paredões”) para garantir a segurança da zona urbana em relação à ação das ondas 

e estabilizar a linha de costa; D - Aumento dos fenómenos de erosão devido ao aumento da energia de reflexão 

obrigando ao reforço das estruturas de defesa costeira (adaptado de Ribeiro (2010) e  

Veloso-Gomes (2007)). 

 

Existem relatos de erosão costeira tão intensos no mundo inteiro que colocaram o aglomerado urbano 

em risco de colapso. Após atingir um certo grau de destruição, advêm custos acrescidos de reabilitação 

das infra-estruturas e construção de estruturas de proteção costeira. Nas figuras 3 a 5, pretende-se 

ilustrar a gravidade desta situação. 
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Fig. 3 Impactos da erosão na Baía de Hac-Sá em Outubro de 2000 (Macau, China) colocando a zona  

urbana em risco (Fortunato et al, 2008). 

 

Fig. 4  Consequências da erosão costeira em Happisburgh, Reino-Unido (fonte: 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Happisburgh_coastal_erosion.jpg 12/4/2012). 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Happisburgh
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Happisburgh_coastal_erosion.jpg
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Fig. 5  Efeitos da erosão, provocando recuo da linha de costa em Yorkshire, Reino-Unido (fonte: 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2052475/Entries-years-Environmental-Photographer-Year-

Competition.html 12/4/2012). 

Em diversos locais, é necessário agir urgentemente com o intuito de cessar, ou atenuar, estes 

problemas erosivos. São conhecidas diversas soluções de defesa costeira (fig. 7), cada uma com as 

suas vantagens e inconvenientes, as quais terão de ser equacionadas face às especificidades dos 

problemas a superar, do timing e dos recursos disponíveis (Veloso-Gomes, 2009). 

 A construção de edificios em zonas naturalmente dinâmicas expõe essas construções a níveis de risco 

elevados, o que se tenta contrariar com intervenções de defesa costeira (Veloso-Gomes, 1992) . 

Recorre-se então à implantação de soluções tradicionais de proteção costeira também conhecidas por 

soluções hard. Encontram-se inseridos nesta categoria estruturas longitudinais aderentes, esporões e 

quebramares destacados (fig. 8). 

As estruturas longitudinais aderentes são construídas em situações de emergência, em que é necessário 

realizar a proteção de um património que se encontra em risco (Fortunato et al, 2008). São paralelas e 

integradas na marginal e têm função de proteger “as habitações e os arruamentos das ações diretas das 

ondas, dos galgamentos e do recuo da costa” (Veloso-Gomes, 1992). No entanto, apresentam impactos 

negativos locais na medida em que existe um acréscimo da energia da onda refletida e da turbulência, 

responsáveis pelo rebaixamento da praia, podendo induzir o descalçamento da estrutura e seu 

consequente colapso (fig. 6). Tal fato obriga à intervenção de manutenção e reforço estrutural. 

 

 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2052475/Entries-years-Environmental-Photographer-Year-Competition.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2052475/Entries-years-Environmental-Photographer-Year-Competition.html
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Fig. 6 Demonstração dos impactes negativos da implantação de um “paredão” (Adaptado de 

http://spinner.cofc.edu/CGOInquiry/human.htm?referrer=webcluster& 12/4/2012). 

 

Os esporões são estruturas perpendiculares à costa com função de proteção da faixa costeira. Servem 

para limitar os movimentos longitudinais de areia interrompendo parcialmente o transporte sedimentar 

ao longo da costa, originando um depósito de areia a barlamar. Contudo, apresentam impactes 

negativos, na medida em que agravam, ou antecipam, os problemas erosivos a sotamar, colocando a 

própria estabilidade da estrutura em risco de rotura na zona de enraizamento. 

Os quebramares destacados são estruturas paralelas à costa, construídos no mar. Oferecem proteção 

através da dissipação de energia por rebentação e difração das ondas e pela formação de um depósito 

de areias entre a linha de costa e a estrutura. Têm a função de proteção da costa uma vez que permitem 

o depósito sedimentar entre a linha de costa e a estrutura, originando tômbolos (ou salientes). Como 

desvantagens, podem-se indicar os custos significativos de construção e exploração, 

comparativamente com os esporões, devido ao grau de exposição à agitação marítima, estando sujeitos 

a ambientes energeticamente mais agressivas. 
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Fig. 7 Efeito de diferentes estruturas de defesa costeira (esporões (“groins”), molhes (“jetties”), e quebramares 

destacados (“breakwater”); (fonte: http://www.sci.uidaho.edu/scripter/geog100/lect/13-coastal/13-coastal-revised-

piece-at-end.htm  23/3/2012).  

 

Fig. 8 Três tipos diferentes de soluções hard: a) estrutura longitudinal aderente em Moledo, Minho; b) esporão 

em Cortegaça, Ovar;  c) quebramar destacado em Castelo de Neiva.  

 

c 

a b 
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Estas soluções hard são dispendiosas relativamente à construção e à exploração, com impactes 

paisagísticos notórios. Em muitas zonas urbanas proporcionam uma defesa vital mas podem transmitir 

uma falsa sensação de equilíbrio o que se pode tornar num argumento para autorizar a continuação de 

ocupação indevida da zona costeira (Veloso-Gomes, 2007a).  

Por estes mesmos motivos, devem ser comparadas com as soluções soft (fig. 9), para proteção e 

mitigação dos problemas de erosão (Hedge, 2010), quando possível. 

 

Fig. 9 Evolução do investimento realizado ao longo do tempo relativamente à seleção entre soluções hard e soft 

(alimentação artificial, neste caso) nos Estados-Unidos da América (CEM I-3-13 (2002)). 

 

As soluções denominadas soft são tecnologias de proteção costeira que se encontram ainda em 

desenvolvimento. São caracterizadas por serem métodos de baixo custo, com menores dimensões e 

ecológicas (Hedge, 2010). Existe uma enorme variedade de soluções que se enquadram nesta categoria 

como, por exemplo, tubos geossintéticos, recifes artificiais, paliçadas, bypassing, alimentação artificial 

das praias (ANCORIM, 2012a), estruturas com troncos de árvores cravados, rebaixamento dos níveis 

freáticos por bombagem de águas subterrâneas na praia, construção de dunas artificiais (dique) 

(Veloso-Gomes, 2011), reabilitação e/ou vegetação de dunas (Hedge, 2010). 

De todas as técnicas soft, a alimentação artificial poderá ser uma das mais viáveis, uma vez que a praia 

corresponde à melhor forma de dissipação da energia das ondas. Contudo, a sua aplicação está 

condicionada a zonas costeiras com regime de agitação marítima moderado, o que não corresponde ao 

caso da costa oeste portuguesa, uma vez que é altamente energética. Por esse mesmo motivo, os 

resultados obtidos com aplicação destas novas técnicas ficaram, de um modo geral, aquém das 

expectativas (Fortunato et al., 2008). 

A adoção de um método está relacionado com as condições específicas de cada país (características e 

condicões naturais da costa, tradição e experiência, materiais e tecnologias disponíveis) (Fortunato et 

al., 2008). 

Não existem regras gerais para a definição da melhor solução de defesa costeira. No entanto, o tipo de 

solução a aplicar está diretamente relacionado com o clima da agitação marítima e o regime de marés, 

intensidades das dinâmicas sedimentares locais, objetivos de defesa, topo-hidrografia, geotecnia, 

características da envolvente urbana (proximidade, cotas, grau de risco,…) materiais a aplicar e 

técnicas construtivas (Veloso-Gomes, 1992). 
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1.2.  INTRODUÇÃO AOS ESPORÕES 

1.2.1. DESCRIÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS ESPORÕES 

Em Portugal, os esporões são estruturas de defesa costeira abundantes ao longo da costa. Como já 

referido anteriormente, um esporão é uma estrutura perpendicular à praia, nela enraizada, que se 

estende até ao mar. São normalmente em enrocamento, mas existem também de outros materiais 

(tetrápodes, blocos, etc.), apresentando uma secção transversal tipicamente trapezoidal (fig. 10). 

 

 

Fig. 10 Secção longitudinal e transversal de um esporão (adaptado de CEM (2002)). 

 

A construção de esporões resulta da necessidade de proteger pessoas e bens que se encontram em 

litorais de maior vulnerabilidade devido à exposição à agitação marítima e fragilizados pela ocupação 

humana (Ribeiro, 2010). 

Estas estruturas funcionam como um obstáculo ao transporte de sedimentos criando compartimentos 

preenchidos pela areia a barlamar, acreção. Consegue-se assim, controlar os problemas de erosão 

local mantendo o desenvolvimento da linha de costa a barlamar. No entanto, estas estruturas 

implantadas com intuito de redução da erosão, são também responsáveis pela ocorrência deste 

fenómeno a sotamar ou pela sua antecipação (no tempo). 

O transporte sedimentar que ocorre ao longo da costa deve-se à combinação do efeito das ações 

dinâmicas existentes na zona costeira. As mais importantes são a agitação marítima, as correntes de 

maré, o vento, as correntes litorais e o caudal fluvial (em embocadura). 

O transporte litoral de sedimentos pode ser avaliado na componente longitudinal e na componente 

transversal à costa sendo, a onda, o principal agente responsável por este fenómeno devido às 

correntes que induz na zona de rebentação. As correntes longitudinais, devidas à obliquidade da 

agitação, são a principal causa para o arrastamento dos sedimentos paralelamente à costa enquanto que 

na componente transversal, o transporte dá-se por efeito das ondas e marés, especialmente, aquando da 

ocorrência de tempestades (Fortunato et al., 2008). 
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Fig. 11 Funcionamento de um campo de esporões (fonte: 

http://www.maine.gov/doc/nrimc/mgs/explore/marine/faq/groins.htm (23/3/2012)). 

 

Até meados do séc. XX, a perda da praia e de intensa propagação da erosão para sotamar dos esporões 

era considerada uma pequena desvantagem comparativamente com os benefícios retirados da sua 

construção (CEM, 2002). Ultimamente, esse argumento nem sempre é válido, existindo casos em 

Portugal, em que o recuo da linha de costa atinge situações críticas. No entanto, esse recuo resulta dos 

fenómenos erosivos que também existiriam na ausência dos esporões e do impacto local negativo que 

estes induzem. Diversas frentes urbanas não existiriam atualmente se essas estruturas não tivessem 

sido construídas (Veloso-Gomes, 1992). Serve a figura 12 para sua exemplificação. 

 

 

Fig. 12 Variação da linha de costa entre Espinho e Maceda desde 1947 a 1989 (Dias (2005). 

http://www.maine.gov/doc/nrimc/mgs/explore/marine/faq/groins.htm
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Com este problema em mente, recorreu-se à construção de outras estruturas de proteção, tais como 

campos de esporões ou estruturas longitudinais aderentes. Só que, na realidade, dificilmente se 

consegue atingir um equilíbrio dinâmico resultando, quase sempre, na transferência dos problemas de 

erosão para sotamar. 

 

1.2.2. IMPACTOS ASSOCIADOS À CONSTRUÇÃO DE ESPORÕES 

Como já foi referido, a construção dos esporões é justificada pela “necessidade de defesa dos núcleos 

urbanos mais expostos e a estabilização da linha de costa” (Veloso-Gomes, 2007a). No entanto, 

verifica-se que estas estruturas antecipam os problemas erosivos a sotamar. 

 

 

Fig. 13 Esquema do transporte sedimentar junto a um esporão (pode dar-se por cima da estruturas graças à 

ação dos ventos, através da estrutura arrastado pelas correntes marítimas e na cabeça) (CEM V-3-29 (2002)). 

 

Como se pode constatar na figura 13, onde se esquematiza o processo de transporte junto a um 

esporão, uma grande quantidade de sedimentos fica retida e a que passa é sobretudo na zona da cabeça 

do esporão, quando a acumulação a barlamar preenche o comprimento do esporão. Nesse caso, a 

passagem dá-se diretamente para zonas demasiado profundas, onde dificilmente são reintegradas na 

circulação costeira (Dias, 2005), contribuindo para o agravamento de erosão a sotamar. 

Estas estruturas são, então, responsáveis pela intensificação da erosão costeira a sotamar, resultando 

no recuo da linha de costa. A este processo de antecipação das erosões a sotamar da estrutura, devidA 

ao fato da zona a sotamar não receber areias do transporte longitudinal, é conhecido por “terminal 

groin syndrome”, uma vez que as suas repercurssões são sentidas com maior intensidade no último 

esporão de um campo de esporões (fonte: http://en.wikipedia.org/wiki/Coastal_management 

14/4/2012). 

Durante as tempestades, dá-se o transporte transversal de areias que arrastam, no sentido do mar, os 

sedimentos a sotamar do esporão conduzindo a problemas na zona de enraizamento da estrutura (Dias, 

2005). A estrutura fica, então, em risco de colapso, sendo necessário tomar medidas de emergência 

http://en.wikipedia.org/wiki/Coastal_management%2014/4/2012
http://en.wikipedia.org/wiki/Coastal_management%2014/4/2012
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como, por exemplo, prolongando o esporão para o interior da praia (caso de São Pedro da Maceda, a 

sul de Cortegaça). 

 

1.2.3. MEDIDAS PARA A MINIMIZAÇÃO DE IMPACTOS 

Para fazer face aos problemas erosivos a sotamar dos esporões, há a possibilidade de construir outras 

estruturas de defesa complementares, tais como um campo de esporões ou uma estrutura longitudinal 

aderente. Na realidade, pode-se estar a continuar a transferir o problema erosivo para sul de modo a 

que a praia nunca atinge um equilíbrio dinâmico e os problemas de enraizamento, a sotamar, não são 

superados por completo. 

Existe pouca informação sobre soluções ou métodos construitivos que possam mitigar os problemas de 

erosão no enraizamento dos esporões. O Coastal Engineering Manual (2002) apenas refere a 

existência de tais problemas a sotamar, aconselhando algumas regras de boa prática com o intuito de 

aumentar a “esperança de vida” da praia, mencionando que o funcionamento de um esporão não é, 

ainda hoje, completamente conhecido. Indica que a ordem de construção de um campo de esporões 

afeta os impactes a sotamar e para os minimizar é necessário iniciar a construção pelo esporão mais a 

sul e deixar a linha de costa estabilizar e/ou reforçar com alimentação artificial. Após garantido o 

equilíbrio é que se procede à construção do esporão a montante. O campo de esporões deve cumprir 

determinadas características tais como a diminuição do comprimento de um esporão para outro e 

deixar sempre uma distância adequada entre esporões, para o seu correto funcionamento (fig. 14). 

 

 

Fig. 14 Implantação de um campo de esporões segundo as recomendações do CEM V-3-32 (2002). 

 

É importante realçar o papel da alimentação artificial. Apesar de estar associado a custos 

significativos, é preciso ter em mente que os esporões não introduzem areias no sistema costeiro.  

A acreção é originada pela acumulação de areia vinda de barlamar e que iria alimentar as zonas a 

sotamar. 

Segundo o CEM (2002), a obtenção de sucesso na implatanção de esporões, provêm da sua capacidade 

em manter a linha de costa e de permitir a transposição de sedimentos de modo a minimizar os 

impactes a sotamar. Daí, outra recomendação do CEM (2002) ser a utilização de materiais mais 
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permeáveis na construção dos esporões, permitindo um maior volume de sedimentos transportados 

através da estrutura (through-passing). Mas, a construção de um esporão permeável limita o propósito 

da sua aplicação que é de servir como barreira à passagem de sedimentos. 

Um outro processo de transposição (shorepassing) pode ser obtido rebaixando a cota de coroamento 

do esporão na zona de enraizamento. Este rebaixamento possibilita a ocorrência de transporte 

sedimentar graças à ação dos ventos. 

Todd e Walton (2005) escreveram um artigo científico no qual efetuam uma revisão de soluções 

analíticas de transposição (Perlnard-Considere, 1956; Walton e Chiu, 1979; Larson et al., 1987) e 

apresenta soluções para casos em que existem erosões ao longo da linha de costa, comparando a 

solução obtida através da utilização de ábacos, com o caso real quando perante uma situação de 

erosão. Os estudos realizados são importantes na medida em que prevêm, de uma forma simplificada, 

o volume de sedimentos depositados a sotamar do esporão. Os autores assumiram que todos os 

sedimentos que atravessam a estrutura, atingem a linha de costa a sotamar, sendo esta consideração 

“otimista” quando se está perante grandes profundidades. As considerações feitas pelos autores 

sugerem que a análise dos resultados corresponderá a uma aproximação do potencial erosivo a sotamar 

do esporão e não ao que realmente se irá verificar no local. Estas soluções podem ser utilizadas para 

uma estimativa dos impactos a sotamar. 

 

1.3. OBJETIVOS 

Atualmente 20% da costa europeia encontra-se em erosão, sendo este valor muito superior em 

Portugal (Fortunato et al., 2008). 

Sendo um dos impactos negativos da implantação de esporões, o agravamento ou antecipação da 

erosão a sotamar, pretendem-se estudar soluções mais eficientes para o seu enraizamento, com vista a 

minimizar os problemas erosivos ou de instabilidade locais. 

Não existem soluções ótimas para a conceção de um esporão pois, como já foi dito, o seu correto 

funcionamento exige ainda investigação aprofundada. É de ponderar a combinação de estruturas hard 

com estruturas soft, podendo demonstrar-se eficazes relativamente aos problemas de enraizamento.  

A construção de esporões em “S” será também analisada, uma vez que uma por influência da difração, 

poderá formar-se um depósito de areias a sotamar, que poderá reduzir os impactos da erosão a 

sotamar. 

Estas e outras alternativas serão analisadas. 
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2 
2. ESPORÕES EM PORTUGAL E 
TIPOLOGIA DE ENRAIZAMENTO 

 

 

2.1. INTRODUÇÃO 
Recapitulando, um esporão é uma estrutura de defesa costeira perpendicular à costa e nela enraizada. 

Tem função de proteção de zonas costeiras vulneráveis a fenómenos de erosão. Funciona como um 

obstáculo ao transporte sedimentar longitudinal formando aglomerados de areia a barlamar (fig. 15). 

No entanto, estas estruturas são também afetadas por fenómenos de erosão (Veloso-Gomes et al., 

2007). 

 

 
Fig. 15 Esporão na Praia da Madalena; a) esporão (Bing Maps; 1/7/2010); b) acreção a barlamar. 

 

A constituição de um plano de praia (ou o seu aumento) recorrendo a este tipo de estruturas, provoca 

uma intensa perturbação a sotamar. A interrupção do transporte sedimentar faz com que se acelerem 

os problemas de erosão costeira, traduzindo-se num aumento significativo de investimento em obras 

de manutenção e reconstrução (Veloso-Gomes et al, 2007). 

  

Uma retenção de sedimentos mais eficaz pode ser conseguida através da construção de um grupo de 

esporões, denominado por campo de esporões. Neste caso, é mais fácil controlar os fenómenos 

erosivos entre “compartimentos” de modo a minorar os impactes negativos sentidos a sotamar do 

esporão. Os impactes têm maior amplitude no último esporão designando-se esta última estrutura por 

terminal groin (fig. 16) (CEM V- 4, 2002). 
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Fig. 16 Funcionamento de um campo de esporões; a) situação inicial de linha de costa; b) efeitos dos esporões 

na alteração morfológica da praia (fonte: http://maps.unomaha.edu/maher/GEOL1010/lecture14/shorelines2.html 

27/4/2012) 

 

2.2. TROÇOS CRÍTICOS DA COSTA PORTUGUESA 
Previamente à abordagem da problemática dos fenómenos erosivos, pretende-se analisar a constituição 

geomorfológica e aluvionar da costa portuguesa uma vez que estas afetam diretamente a resposta da 

linha de costa. 

 

De acordo com Abecasis (1997), a costa portuguesa encontra-se dividida em 10 troços razoavelmente 

homogéneos. O agente dominante responsável pelo processo erosivo na costa portuguesa é a agitação 

marítima mas, no entanto, o caudal sólido transportado é condicionado pela existência e cacterísticas 

de fontes aluvionares e formações rochosas no troço. Esses afloramentos rochosos irregulares 

dificultam o transporte sedimentar, uma vez que funcionam como estruturas de proteção costeira. 

Abrigam a zona exposta à agitação marítima e favorecem a acumulação de sedimentos. As zonas 

costeiras desprovidas destes estão sujeitas à ocorrência de processos erosivos, sendo necessário a 

intervenção humana para casos de maior vulnerabilidade. 

 

A costa oeste encontra-se inserida num ambiente marítimo muito energético (Veloso-Gomes, 2007a). 

Por esse mesmo motivo, é interessante conhecer o comportamento de casos práticos da costa 

portuguesa. Essa informação encontra-se disponível na publicação EUrosion (2006), onde são 

descritos os casos mais graves de erosão costeira, divididos por porções de território. As zonas 

analisadas foram a Embocadura do rio Douro/Espinho; Espinho/Esmoriz; Maceda/Furadouro; 

Furadouro/Torreira; Torreira/Quebramar norte de Aveiro; Costa Nova/Vagueira; Vagueira/Praia de 

Mira; Praia de Mira/Praia da Tocha; Praia da Tocha/Cabo Mondego. 

 

A zona territorial compreendida entre a embocadura do rio Douro e Espinho possui formações 

rochosas ao longo de toda a sua extensão, o que lhe confere uma determinada estabilidade. Não se 

trata, portanto, de uma zona sujeita a recuos da linha de costa significativos, que afetem a estabilidade 

do edificado. No entanto, existem registos da ação das ondas ter sido gravosa o suficiente para atingir 

as frentes urbanas, implantadas na zona costeira, aquando da ocorrência de tempestades. 

http://maps.unomaha.edu/maher/GEOL1010/lecture14/shorelines2.html%2027/4/2012
http://maps.unomaha.edu/maher/GEOL1010/lecture14/shorelines2.html%2027/4/2012
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Os registos primórdios de fenómenos de erosão ocorridos no troço entre Espinho e Esmoriz datam de 

1869, isto é, anteriores à construção de aproveitamentos hidroelétricos. Tal fato permite concluir que o 

défice sedimentar local, se devia a ações naturais intervenientes na zona costeira (agitação marítima, 

correntes de maré, ação do vento). As primeiras construções de estruturas de defesa costeira datam de 

1909 mas, em 1911, observou-se o seu colapso, aquando do avanço do mar em cerca de 225 m em 

direção à costa. Procedeu-se à reconstrução das estruturas e o equilíbrio dinâmico da praia parecia ter 

sido atingido, após a construção de três esporões entre 1911 e 1918. Contudo, tal fato não passou de 

um pretexto para a densificação do aglomerado urbano junto da costa. Com a ocorrência perserverante 

de fenómenos de erosão, a linha de costa atingiu valores de recuo alarmantes, foi necessário proceder à 

construção de estruturas de defesa costeira. Na década de 80, implantaram-se dois esporões e uma 

estrutura longitudinal aderente contínua em toda a sua frente urbana, tendo a linha de costa mantido-se 

estável desde então. No entanto, a situação mais crítica situa-se em Paramos, onde foram implantados 

dois esporões, e a povoação encontra-se ainda vulnerável à agitação marítima. De acordo com o Plano 

de Ordenamento da Orla Costeira (POOC) em Caminha-Espinho, foi ponderada a retirada da zona 

urbana como a única opção viável, uma vez que se situa exposta a condições energéticas muito 

elevadas. 

 

A secção territorial existente entre Esmoriz e Cortegaça é considerada a zona mais crítica, uma vez 

que a linha de costa encontra-se praticamente adjacente à frente urbana. Para além disto, parte da 

frente urbana encontra-se a cotas inferiores à do nível médio da água do mar. Devido ao estado crítico 

da situação, e tendo-se verificado recuos da costa de cerca de 40m durante os anos 1967 a 1977, 

construiram-se dois esporões e uma estrutura longitudinal aderente contínua ao longo de toda a frente 

urbana. Estas intervenções humanas apenas permitiram garantir a estabilidade do edificado, 

transferindo os problemas erosivos para sul destas estruturas. 

 

A zona contida entre Maceda e Torreira corresponde, a zonas florestais, exceptuando o Furadouro, o 

que significa tratar-se de locais sem ocupação humana, não existindo quaisquer ameaças iminentes. 

Neste troço, os fenómenos erosivos foram observados entre os anos de 1947 e 1958, constantando-se o 

seu agravamento a partir de 1958. A zona do Furadouro é reconhecida pela atividade turística durante 

a época balnear sendo, portanto, necessário proceder a medidas de prevenção e controlo da erosão. 

Encontra-se atualmente em situação crítica, existindo relatos de galgamento da estrutura longitudinal 

aderente, pondo em risco a frente urbana. A zona da reserva natural das dunas de São Jacinto, a sul do 

Furadouro, é uma área com elevado valor ambiental sendo por isso necessário proceder à sua proteção. 

 

O troço existente entre a Torreira e o quebramar norte de Aveiro beneficia da acumulação de 

sedimentos que ocorre por consequência da implantação do quebramar norte. Considera-se, por esse 

motivo, que essa área contida esteja em aparente estabilidade dinâmica, não sendo, por isso, 

expectável a ocorrência de fenómenos graves de erosão. 

 

A zona costeira entra a Costa Nova e a Vagueira, apresenta uma extensão de cerca de 9 km, delimitada 

pelo quebramar sul de Aveiro e o esporão norte da Vagueira. Esta zona encontra-se sujeita a elevadas 

taxas de erosão, existindo registos de regressão da zona costeira de cerca de 200 m/ano. As operações 

de dragagem na barra de Aveiro para manter a navegabilidade do canal, acabam por agravar os 

fenómenos erosivos.   

 

A zona costeira abrangida entre a Vagueira e Mira apresenta risco elevado devido à gravidade dos 

impactos económicos e ambientais possíveis de ocorrer, consequentes dos efeitos de erosão costeira. 

Apesar de não existir uma densa ocupação humana, o fenómeno erosivo e a ocorrência de galgamento 

poderá implicar consequências catastróficas na medida em que a passagem de água do mar salinizada, 

poderá destruir o sistema lagunar de Aveiro, um dos ecossistemas mais ricos de toda a zona costeira 

portuguesa, inutilizando aproximadamente 32 km
2
 de solo fértil destinado para fins de agriculura. 

Apesar das diferentes obras de emergência com o objetivo de reforçar a duna, as condições de agitação 
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marítima altamente dinâmicas resultaram, em 2011, na destruição do cordão dunar, tal como se pode 

constatar pela figura 17. Foi necessário construir um dique artificial em areia ao longo de quase todo o 

troço costeiro.  

 

 
Fig. 17 Praia a sul da Vagueira, após uma situação de galgamento do cordão dunar, em 2011, a sul do esporão. 

 

O troço entre Mira e a praia da Tocha não denota grandes alterações, apresentando perdas pouco 

significativas de recuo da linha de costa. Tal fato é justificado pela inexistência de frentes urbanas,  

o que reduz o risco de problemas de erosão na zona. 

 

A área final em estudo, correspondente à zona costeira compreendido entre a praia da Tocha e o Cabo 

Mondego, apresenta-se estável provavelmente devido à existência do Cabo Mondego que funciona 

como um esporão natural, e ao fato de acumular os sedimentos transportados por correntes 

longitudinais, oriundos das praias localizadas a norte desta. Considera-se que o equilíbrio dinâmico 

deste troço será mantido a médio e longo prazo. 

 

2.3. ESTRATÉGIAS DE GESTÃO COSTEIRA 
Existem diferentes estratégias para mitigar os impactos das erosões. A opção de uma solução ao invés 

doutra, deverá resultar de uma análise custo-benefício das alternativas. As diferentes abordagens 

possíveis encontram-se sumarizadas em quatro categorias, tal como indicado na tabela 2-1 

(ANCORIM, 2012a). 

 

Tabela 2-1 Diferentes estratégias de combate à erosão costeira. 

Gestão de Risco de Erosão Costeira 

1 Nenhuma Intervenção 

2 Intervenção limitada 

3 Recuo estratégico 

4 Manutenção da linha de costa 

 

Não se realiza qualquer intervenção quando o seu investimento não é justificável. Isso corresponde a 

situações em que a erosão ocorre em locais sem presença humana, não existindo quaisquer ameaças. 

Neste caso, permite-se que a linha de praia evolua naturalmente. 
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A abordagem limitada corresponde a situações em que a zona a intervir não se encontra exposta a 

riscos elevados e, por isso, a intervenção humana está limitada a soluções soft. Estas não causam 

grandes impactes na alteração dinâmica da costa, sendo no entanto, soluções que podem ser pouco 

eficientes e exigir manutenção contínua em ambientes muito energéticos. 

 

A hipótese de recuo estratégico é ponderada em casos em que não existam lesados ou quando a 

aplicação de uma solução não garanta a segurança da envolvente (exemplo: zonas costeiras demasiado 

energéticas). É uma estratégia que tem sido ponderada em zonas localizadas na costa noroeste 

portuguesa. 

 

A opção de manutenção da linha costeira é tomada quando as áreas vulneráveis à agitação marítima 

incluem património edificado. Nesta fase, é necessário optar por soluções ditas hard ou soft, tendo 

sempre em consideração que cada uma possui, respetivamente, vantagens e desvantagens. As soluções 

hard (exemplo: estrutura longitudinal aderente a sotamar do esporão) são mais duradouras mas 

também mais dispendiosas e provocam o agravamento da erosão na extremidade da estrutura.  

As soluções ditas soft são, em princípio, mais económicas e menos agressivas para o ambiente como, 

por exemplo, a alimentação artificial das praias, reflorestação ou restauração da vegetação. A 

desvantagem deste tipo de soluções é que não são adequadas para uma costa com elevado potencial 

energético, como é o caso da costa noroeste Portuguesa, tratando-se de soluções pouco duradouras. 

  

O CEM (2002) enumera também formas de gestão costeira, desde a construção de estruturas hard até 

nenhuma intervenção, tal como é possível observar na tabela 2-2. 

 

 Tabela 2-2 Diferentes abordagens para a problemática da erosão costeira (CEM V-3-1, 2002). 

 
 

A decisão para estratégia de gestão de riscos de erosão costeira só poderá ser tomada após uma análise 

custo-benefício. Tal facto significa que não existe uma solução única e ótima para todas as situações. 

Cada zona apresenta características únicas, sendo necessário realizar um reconhecimento científico, 

uma vez que soluções que se têm demonstrado eficazes numa determinada zona costeira, podem não 

ter aplicabilidade noutra (Dias, 2005). Não existem regras ou fórmulas para a escolha do melhor 

método de proteção costeira. Existe é uma vasta gama de soluções que dependem de vários fatores, 

tais como “custos globais e a resultante dos trânsitos sedimentares, o clima de agitação marítima, o 

regime de marés, a morfologia e a geologia da costa, a configuração do perfil arenoso, as 

características das areias, a disponibilidade de reservas de areias, e a experiência de anteriores obras de 

proteção” (Fortunato et al, 2008).  
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2.4. TIPOLOGIA DE ESPORÕES 

Os esporões são, maioritariamente, estruturas com diretriz linear e perpendiculares à costa. No 

entanto, podem apresentar configurações consideradas não-tradicionais, tal como exemplificado na 

figura 18. Estas configurações justificam-se pela necessidade de mitigar os impactos erosivos a 

sotamar, ou apenas por questões paisagísticas de modo a não ser tão notório o seu impacto visual. Em 

Portugal, a minimização do impacto visual destas obras, de uma forma geral, não tem sido tomada em 

consideração, mas é importante não menosprezar as consequências económicas provenientes da sua 

“não aplicação” (Ramos, 1997). 

 

 

Fig. 18 Recomendação do CEM de diferentes formas construtivas de esporões 

(CEM V-3-33, 2002). 

 

As sugestões do CEM (2002) servem a mero título exemplificativo, existindo uma infinidade de 

configurações possíveis, podendo não só variar o seu perfil, como a sua extensão, as cotas de 

coroamento, a permeabilidade da estrutura, etc.. Na figura 19, dispós-se sugestões complementares de 

Veloso-Gomes (2007b).  

 

 

Fig. 19 Diferentes hipóteses de diretrizes para esporões (Veloso-Gomes, 2007b). 

 

2.5. ESPORÕES NA COSTA PORTUGUESA (SITUAÇÃO ATUAL) 

Antes da análise e discussão de diferentes soluções de enraizamento de esporões, efetuou-se um 

levantamento das estruturas de proteção costeira já existentes na costa portuguesa. Tratam-se de 34 

esporões, ou campos de esporões, localizados no Continente e nos Açores, sumarizados na tabela 2-3. 

Em Anexo,apresenta-se um inventário destas estruturas com a sucinta caracterização, especificando o 

perfil do esporão, o material em que é construído, a sua extensão e a sua função. Pretendeu-se, desta 

forma, analisar as diferentes configurações e tipologias de enraizamento de esporões, a constituição 
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geomorfológica e aluvionar da costa onde as estruturas se encontram implantadas e averiguar a 

resposta da linha de praia a estes obstáculos.  

  

Tabela 2-3 Síntese dos esporões existentes na costa portuguesa. 

Localização 
Nº de 

esporões 
Material Perfil Enraizamento 

Situação 
a sotamar 

Anexo 

Norte 

Praia do Carreço 1 Enrocamento Linear -   A.1 

Praia Norte 1 Enrocamento Linear -   A.2 

Castelo de Neiva 4
1
 Enrocamento Linear 

E.L.A.
2
 (esporão 

norte); Campo de 
esporões    

A.3 

Foz do Neiva 1 Enrocamento Linear -   A.4 

Foz do Cávado 1 Enrocamento Linear E.L.A.   A.5 

Ofir 

1 

Enrocamento 

Curvilíneo 
Campo de 
esporões 

  

A.6 
2 Linear 

Apúlia 1 Enrocamento Linear -   A.7 

Póvoa de Varzim 1 Enrocamento Linear -   A.8 

Praia da Angeiras 1 Enrocamento Linear -   A.9 

Carreiros 1  Blocos de betão Linear -   A.10 

Praia da Madalena 1 Enrocamento Linear -   A.11 

Praia de Espinho e de 
Paramos 

2 
Tetrápodes e 
enrocamento 

Em "S" - 

  

A.12 

5 Enrocamento Linear 

E.L.A. (4º); 
remate (5º); 

E.L.A. com duplo 
remate (6º); 

 

 

                                                      

 

1
  Um em remoção 

2
 E.L.A. abreviatura de estrutura longitudinal aderente 

Centro 

Praia de Esmoriz 2 Enrocamento Linear E.L.A.   A.13 

Praia de Cortegaça 2 Enrocamento Linear 

E.L.A.   
A.14 Prolongamento  

do enraizamento   

Praia de Furadouro 2 Enrocamento Linear 

E.L.A. (esporão 
norte) 

  

A.15 E.L.A. Com duplo 
remate (esporão 

sul) 
  

Praia da Torreira 1 Enrocamento Linear -   A.16 

Praia da Barra e Costa 
Nova 

5 
Enrocamento Linear 

E.L.A. (3º e 4º 
esporão)   A.17 
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Praia da Vagueira    2 Enrocamento Linear 

E.L.A. 
(esporão 
norte) e 

remate com 
dique artificial 
( esporão sul) 

  A.18 

Praia do Areão 1 Enrocamento Curvilíneo -   A.19 

Praia de Poço da Cruz 1 Enrocamento Curvilíneo -   A.20 

Praia de Mira 2 
Enrocamento Linear 

Campo de 
esporões   A.21 

Praia da Figueira da Foz 5 Enrocamento Linear 

E.L.A. (1º e 3º 
esp), remate 

(último 
esporão)   

A.22 

Praia da Costa de Lavos 1 Enrocamento Linear E.L.A.   A.23 

Praia da Leirosa 1 Enrocamento Linear Remate   A.24 

Praia da Vieira 2 Enrocamento Linear -   A.25 

Ericeira 2 Enrocamento Linear -   A.26 

 

Legenda 

  Situação estável 

  
Situação instável; observação do recuo da linha de costa prevendo-se necessidade de 
intervenção 

  
Situação crítica; recuo significativo da linha de costa devido a fenómenos de erosão  
(possível vulnerabilidade da frente urbana) 

 

 

Lisboa e Vale Tejo 

Cova de Vapor 2 Enrocamento Linear 
Prolongamento  

do 
enraizamento   

A.27 

Praia da Costa da Caparica 7 Enrocamento Linear 
E.L.A. contínua; 

alimentação 
artificial   

A.28 

Alentejo e Algarve 

Praia da Rocha 1 Enrocamento Linear -   A.29 

Quarteira 6 Enrocamento Linear -   A.30 

Parque Natural da Ria Formosa 1 Enrocamento Linear -   A.31 

Ilha de Tavira 2 Enrocamento Linear - 
   

A.32 

 
1 Blocos maciços Linear 

Vila Real de Sto António 1 Enrocamento Linear -   A.33 

Açores  (Ilha da Terceira) 

Praia da Vitória 3 Enrocamento Linear E.L.A   A.34 



Estudo de Soluções de Enraizamento de Esporões 

 

23 

 

 

 

 

3 
3. SOLUÇÕES DE ENRAIZAMENTO DE 

ESPORÕES: POTENCIALIDADES E 
LIMITAÇÕES 

 

 

3.1. INTRODUÇÃO 

O estudo de possíveis soluções para a problemática da erosão na zona de enraizamento dos esporões, 

passa pela compreensão do funcionamento destas estruturas e dos impactos associados à sua 

implantação, nomeadamente na linha de costa.  

Segundo CEM (2002), Kraus et al. (1994) estabeleceram os principais parâmetros que causam 

influência direta na evolução da linha de costa aquando da construção de esporões. Encontram-se 

divididas em três categorias principais, sendo elas as características da estrutura, as características 

morfosedimentares e as condições hidrodinâmicas do local (tabela 3-1).  

 

Tabela 3-1 Síntese dos principais parâmetros que influenciam a resposta da linha de costa  

à implantação de esporões (CEM tabela V-3-7 (2002)). 

Esporões Praia e Sedimentos Agitação marítima, correntes e ventos 

Extensão Profundidade na cabeça do esporão Altura de onda 

Elevação Profundidade de fecho Período 

Porosidade Quantidade de sedimentos existente Ângulo de incidência com a costa 

Configuração (linear, T, L, etc.) Dimensão média dos sedimentos Correntes 

Orientação em relação à costa Densidade dos sedimentos Velocidade, direção e duração do vento 

Espaçamento entre esporões - - 

 

As principais características dos esporões que influenciam a resposta da linha de costa são: 

comprimento, cota de coroamento, a permeabilidade, a diretriz, a orientação relativamente à costa, o 

espaçamento entre esporões. 

A resposta da linha de costa é também condicionada pelas características morfosedimentares da praia:  

disponibilidade sedimentar, da massa volúmica dos sedimentos, bem como a sua granulometria. 

As condições hidrodinâmicas causam diferentes comportamentos da linha de costa – por exemplo, a 

altura de onda, o período de pico e o ângulo de incidência da agitação marítima (fig. 20). A linha de 

costa reconfigura-se, tornando-se perpendicular aos rumos dominantes da agitação marítima. 
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Fig. 20 Comportamento da linha de costa nas proximidade de um esporão, para duas situações de agitação 

marítima com diferente ângulo de incidência (Veloso-Gomes, 2009). 

 

A enchimento completo a barlamar de um esporão não é assegurado na medida em que existem 

sedimentos que transpõem a estrutura por ação das correntes longitudinais (Capítulo 1, fig. 13). Após 

familiarização com os diferentes modos de transposição que ocorrem, é necessário definir os 

principais fatores que controlam a passagem de sedimentos pela estrutura (tabela 3-2). 

 

Tabela 3-2 Principais fatores responsáveis pela transposição sedimentar do esporão  

(CEM V-3-9, 2002).  

  Processo       Parâmetros       

1 Bypassing 
    

Profundidade da cabeça do esporão / Altura de onda 

2 Permeabilidade 
        

 
- Through-passing 

  
Permeabilidade do material  

  

 
- Over-passing 

  
Cota de coroamento ao longo do esporão 

 
- Shore-passing 

  
3 Transporte longitudinal     Taxa de sedimentos que entram e saem no sistema 

 

 

A quantidade de sedimentos que será tranportada de barlamar para sotamar do esporão está, em 

primeiro lugar, limitada pela taxa de sedimentos que afluem ao local por ação das correntes 

longitudinais. No local de implantação do esporão, os sedimentos que atravessam por transposição são 

influenciados pela cota batimétrica à qual se encontra a cabeça do esporão e pela altura das ondas que 

atingem a zona. 
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A quantidade de sedimentos que passam devido ao galgamento da estrutura, over-passing, encontram-

se relacionada com a amplitude de marés e a cota de coroamento da estrutura. 

Os sedimentos que atravessam o esporão, through-passing, depende da permeabilidade associada ao 

material utilizado na construção do esporão. 

Shore-passing é relativo ao movimento sedimentar que ocorre na costa, na zona de enraizamento, por 

ação do vento. Por esse motivo, a quantidade transportada está dependente da cota de coroamento na 

zona de enraizamento do esporão. 

 

3.2.  SOLUÇÕES PARA ENRAIZAMENTO DE ESPORÕES (POTENCIALIDADES E LIMITAÇÕES) 

O processo de proteção em relação à erosão costeira inicia-se pela construção de um esporão, 

considerada uma estrutura de defesa hard, no litoral onde tenha ocorrido recuo da linha de costa (fig. 

21, situação i). A praia adapta-se naturalmente à obstrução aí instalada observando-se, com o decorrer 

do tempo, a formação de acreção a barlamar e erosão a sotamar (fig. 21, situação ii).  

 

 

Fig. 21 Implantação de um esporão com diretriz linear na costa (situação base); (i) Linha de costa original; (ii) 

Evolução temporal da linha de costa sob influência do esporão. 

 

As erosões a sotamar poderão estar associadas a impactos significativos sócio-económicos. Para 

situações de grave erosão, pode ser colocada em risco uma zona urbana que aí possa existir, sendo 

necessário uma intervenção do tipo preventivo, curativo ou de emergência. Destacam-se as extensões 

costeiras e os aglomerados urbanos de Molêdo do Minho, Amorosa a Castelo de Neiva, S. Bartolomeu 

do Mar/ Ofir/ Apúlia/ Aguçadoura, Árvore a Mindelo, Granja/ Espinho /Paramos, Praia de Esmoriz, 

Praia de Cortegaça, Furadouro, Costa Nova e Vagueira, Cova do Vapor, Costa da Caparica e Ria 

Formosa como situações muito críticas em termos de segurança devido à vulnerabilidade adjacente à 

exposição às ações da agitação marítima (Veloso-Gomes, 2007a). 

Por esse mesmo motivo, é fundamental desenvolver soluções para mitigar os fenómenos de erosão 

sentidos a sotamar da estrutura no enraizamento. 

Apresentam-se de seguida diferentes hipóteses que poderão vir a ser adotadas para a problemática em 

questão. 
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Referenciando a tabela 3-2, verifica-se que parte do transporte de sedimentos pode ocorrer na faixa de 

enraizamento por ação do vento (shore-bypass). De modo a facilitar a sua passagem e, 

consequentemente, aumentar a quantidade de areia transposta, uma solução possível é proceder ao 

rebaixamento da cota de coroamento do esporão na zona do enraizamento, comparativamente à cota da 

praia (fig. 22). 

 

 

Fig. 22 Esporão com cota de coroamento rebaixada na zona do enraizamento possibilitando a passagem de 

sedimentos por transporte eólico de barlamar para sotamar. 

 

A recente tendência para a questão de mitigação da erosão costeira inclui a consideração de soluções 

soft (Hedge, 2010). É de considerar, por esse motivo, a combinação deste tipo de soluções com um 

esporão. 

A alimentação artificial de areias poderá ser uma solução técnica e economicamente mais viável 

quando aplicada a zonas costeiras com regime moderado de agitação marítima (Fortunato et al, 2008). 

Pode-se combinar a construção de um esporão com alimentação artifical de areias a sotamar  

(Veloso-Gomes, 2007a). Tal fato permite aumentar, por um período significativo, a “esperança de 

vida” da praia. 

A função de um esporão é de interrromper o transporte sedimentar, provocado pelas correntes 

longitudinais, criando um depósito de areia a barlamar. Esse depósito é uma fonte de recursos para 

serem colocados a sotamar do esporão, por meios mecânicos (dumpers), com o intuito de prevenir os 

problemas erosivos que ocorrem na zona do enraizamento (fig. 23, caso ii). 

Quando a acumulação a barlamar preenche toda a extensão do esporão, inicia-se o processo de bypass. 

Nos casos em que a cabeça da estrutura foi implantada a profundidades elevadas, dificilmente a areia é 

reintregrada na circulação costeira, acabando por assentar em locais relativamente afastados da costa 

(Dias, 2005). A realização de dragagens nessa área seria uma hipótese possível para alimentar a zona a 

sotamar (fig. 23, caso iii). Contudo, é uma operação com dificuldades técnicas devido às baixas 

profundidades e obrigar a trabalhos na zona de rebentação. 
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Fig. 23 Esporão e disposição mecânica de areia por (i) ripagem a sotamar, (ii) transporte do depósito sedimentar 

a barlamar, (iii) dragagens. 

 

A praia é considerada a melhor forma de dissipação de energia das ondas. A preservação das dunas é, 

assim, essencial para garantir o equilíbrio do perfil da praia. Por esse motivo, a construção de um 

dique artificial de areia a sotamar do esporão permite retardar a ocorrência de problemas de erosão 

(fig. 24). A instalação adicional de paliçadas ao longo do dique ou mesmo a sua cobertura com 

vegetação ajuda à fixação do dique (fig. 25). No entanto, o processo é de estabilização morosa uma 

vez que a acumulação da areia depende da velocidade do vento, da pendente da praia (Hedge, 2010). 

 

Fig. 24 Esporão com dique artificial de areia a sotamar. Possibilidade de adotar uma cobertura vegetal e/ou 

paliçadas no dique de modo a garantir a preservação de areia. 

 

Fig. 25 Paliçadas, colocadas na praia da Barra, permitem alguma fixação das areias. 
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Uma vez que se pretende minimizar os problemas de erosão na zona de enraizamento a sotamar do 

esporão, uma alternativa é proteger essa zona através da construção de um “muro”, remate, impedindo 

que a linha de praia recue para além desse obstáculo (fig. 26). O remate é como que um 

prolongamento da estrutura cuja construção tem como função a dissipação de energia da agitação 

marítima na zona imediatamente adjacente ao enraizamento. Prevê-se que a colocação de um remate 

na zona de enraizamento minimize os problemas de erosão local, à custa da sua transferência para uma 

zona mais a sul. 

 

 

Fig. 26 Esporão com remate na zona de enraizamento a sotamar. 

 

Baseando na solução anterior e com o objetivo de precaver os impactos negativos associados, 

considerou-se uma solução de um esporão com duplo remate a sotamar (fig. 27). Pretende-se com esta 

configuração que ocorram fenómenos de difração a sotamar da estrutura, acumulando areia no 

espaçamento existente entre remates. Deste modo, consegue-se resguardar a zona considerada de 

risco. 
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Fig. 27 Esporão com duplo remate na zona de enraizamento a sotamar. 

 

Com o decorrer do tempo, a estabilidade do esporão na zona do enraizamento torna-se fragilizada 

como consequência do recuo da linha de costa. Poderá ser necessário prolongar a extensão do esporão, 

em direção à terra (fig. 28), de forma a que se mantenha a sua estabilidade estrutural e a acessibilidade 

para manutenção.  

 

 

Fig. 28 Esporão com prolongamento da zona de enraizamento em direção à terra. 

 

A construção de uma estrutura longitudinal aderente a barlamar (fig. 29) baseia-se no mesmo princípio 

da combinação de um esporão com um “remate” a sotamar. O objetivo é de proteger uma maior 

extensão, particularmente se esta estiver edificada. 

Tal como já mencionado anteriormente, a estrutura longitudinal aderente provoca um acréscimo de 

reflexões e turbulências, responsáveis pelo rebaixamento do perfil de praia induzindo efeitos erosivos 

na zona adjacente. É necessário realizar inspeções periódicas, uma vez que a praia vai adquirindo uma 

pendente cada vez mais acentuada, provocando o eventual descalçamento da estrutura, podendo 

resultar, no seu colapso (Dias, 2005). 

Este tipo de solução deverá ser aplicado em locais estratégicos onde o principal objetivo é de proteger 

o património em risco contra a erosão ou a ação da agitação marítima. Esta solução é eficaz na medida 
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em que pode “defender” fixando uma linha de costa. No entanto, os problemas subsistem na zona a 

sotamar da própria estrutura aderente. 

 

 

Fig. 29 Esporão com estrutura longitudinal aderente a sotamar. 

 

A solução sugerida na figura 30 consiste na construção de um campo de esporões a sotamar. Tal fato 

permite a acumulação de sedimentos entre as estruturas transversais, sendo benéfico para o controlo da 

erosão a sotamar do esporão inicial. 

Segundo o CEM (2002), para um funcionamento eficiente desta tipologia, o esporão de controle deve 

cumprir determinadas características, nomeadamente relativas à sua extensão e ao seu espaçamento ao 

esporão adjacente (Capítulo 1). Deverá apresentar uma menor extensão comparativamente com o 

esporão já existente e com um certo afastamento, considerado propício para possibilitar a acumulação 

de sedimentos. 

Comparando os efeitos desta solução com a anterior (combinação de um esporão com uma estrutura 

longitudinal) podem-se verificar resultados semelhantes na medida em que se prevê a mitigação dos 

problemas de erosão típicos associados a um esporão. Contudo, o problema subsistirá a sotamar do 

último esporão. 

 

 

Fig. 30 Construção de um campo de esporões a sotamar com um esporão de menor comprimento e a uma 

distância adequada. 
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Quando a agitação marítima atinge um obstáculo, ocorre o fenómeno de difração, associado a uma 

perda de energia, que, na prática, resulta na expansão lateral das ondas (Veloso-Gomesa, 1995). O 

intuito de implementar um esporão com uma configuração curvilínea (fig. 31) é de formar um depósito 

de areia através do transporte sedimentar pelas correntes de difração geradas a sotamar, pela própria 

estrutura. 

 

 

Fig. 31 Esporão com diretriz curvilínea orientada para sotamar. 

 

Este tipo de solução já existe aplicada na costa portuguesa como, por exemplo, o esporão na praia do 

Areão, em Vagos, e na praia de Poço da Cruz, em Mira. Tem-se demonstrado localmente eficaz na 

prevenção dos problemas erosivos (fig. 32) mas a sotamar os fenómenos e as preocupações subsistem 

porque o processo erosivo é global. 

 

  

Fig. 32 Esporões curvilíneos na praia do Areão (à esquerda) e na praia de Poço da Cruz (á direita); ocorrência de 

difração a sotamar (Google Maps 10/4/2011). 

 

Uma outra alternativa possível é a combinação de um esporão com outra solução dita hard, o 

quebramar destacado. Os quebramares destacados são estruturas de defesa costeira, paralelas à costa, 

com perfil transversal trapezoidal. Têm como objetivo a prevenção da erosão da praia através da 
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redução da energia da onda por rebentação, reflexão e difração nas extremidades, e redução do 

transporte sedimentar longitudinal (CEM VI-2 (2002)) através da formação de depósitos de areia, 

denominados por salientes (fig. 33, situação i) ou tômbolos (fig. 33, situação ii). 

 

 

Fig. 33 Esporão combinado com quebramar destacado a sotamar observando a formação de (i) um saliente ou 

de (ii) um tômbolo, dependendo da relação entre o comprimento do quebramar destacado e a sua distância à 

costa. 

 

A sua implantação é definida por vários parâmetros. Para diferentes comprimentos, espaçamentos 

entre quebramares destacados, distâncias à costa, profundidades relativas ao nível médio do mar, cotas 

de coroamento, porosidade  (fig. 34) resultam diferentes respostas da linha de costa a estes obstáculos 

e, consequentemente, diferentes taxas e formas de transporte sedimentar. 

  

 

Fig. 34 Fatores que influenciam a evolução da linha de costa à implantação de um quebramar destacado  

(adaptado de CEM V-3-20 (2002)). 

 

Tal como noutras soluções, o problema erosivo numa extensão de influência é mitigado, mas o 

problema global a sotamar irá manter-se (fig. 35). 
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Fig. 35 Processo provável de erosão a ocorrer quando se opta pela combinação de um esporão com um 

quebramar destacado (adaptado de CEM VI -2 (2002)). 

 

Relativamente à formação de salientes ou de tômbolos, é preferível obter como resposta à construção 

do quebramar destacado, um saliente pois, assim, torna-se possível manter um fluxo contínuo de 

transporte sedimentar ao longo da linha de costa de modo a alimentar a zona a sotamar do quebramar 

(CEM V-3 (2002)). Desta forma, consegue-se suavizar os impactes locais resultantes da erosão. 

Existem formas de prever as consequências da construção de um quebramar destacado relativamente à 

formação de salientes ou tômbolos. De uma forma geral, sabe-se que a formação de salientes é mais 

provável de acontecer em casos em que a estrutura se encontra relativamente afastada da costa, 

apresenta uma cota de coroamento rebaixada, e é construída em material com características 

permeáveis. 

Os tômbolos, por sua vez, têm maior probabilidade de se formarem quando o quebramar se encontra 

próximo da costa e são pouco permeáveis. Após a sua formação, a estrutura obtem um funcionamento 

análogo ao de um esporão, na medida em que existe a presença de um obstáculo perpendicular à linha 

de costa, no qual o movimento longitudinal de sedimentos é interrompido. Associa-se a este 

acontecimento a ocorrência de graves problemas de erosão a sotamar do tômbolo (CEM V-3, 2002). 

Existem vários critérios que determinam as condições consideradas favoráveis para a formação de um 

saliente/tômbolo. O CEM (2002) sugere a utilização da expressão de Dally & Pope (1986), 

                  
   

 
       (3.1) 

no qual, Ls é a extensão do quebramar destacado e Y a distância entre o quebramar e a linha de costa. 

Para valores de 
  

 
 compreendidos entre 0.5 e 0.67 prevê-se a criação de um saliente. Para situações em 

que 
  

 
  é superior a 1.5 é provável ocorrer a formação de um tômbolo. 
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No entanto, a relação entre a extensão e a distância que separa o quebramar da costa, não é a única 

condicionante para a resposta da linha de costa. A permeabilidade da estrutura tem também influência. 

Segundo o CEM (2002), Ahrens e Cox (1990) definiram a resposta da costa (Is) como sendo: 

               
  

        (3.2) 

Em que    varia entre 1 e 5. Para um valor da resposta da costa igual a 1 corresponde à constituição de 

um tômbolo permanente a sotamar do quebramar. Para    igual a 5, a estrutura não tem influência na 

alteração da linha de costa (Pope e Dean, 1986). 

As diferentes tipologias anteriormente indicadas podem ser enriquecidas. Existem outras tipologias de 

enraizamento de esporões a considerar para a questão dos fenómenos de erosão locais. As próximas 

soluções referenciadas são consideradas soluções mistas na medida em que resultam da combinação 

de diferentes tipologias de enraizamento de esporões. Um exemplo possível de solução mista 

corresponde à construção de um remate a sotamar continuado por um dique artificial de areia (fig. 36). 

 

Fig. 36 Esporão com remate na zona do enraizamento combinado com dique artificial de areia. 

 

Esta solução foi aplicada na praia da Vagueira, após uma situação de emergência, em 2011, em que a 

agitação marítima foi responsável pela destruição da duna. O mar galgou o cordão dunar, colocando 

em risco o ecossistema de Braço de Mira (fig.37). 
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Fig. 37 Praia da Vagueira a Sul do campo de esporões, antes e depois: destruição do cordão dunar e 

galgamento, em 2011, por ação da agitação marítima (à esquerda) e após a construção de um dique artificial (à 

direita). 

 

Outra hipótese é uma solução em que, para além da estrutura longitudinal aderente, é construído um 

duplo remate, tal como aplicada no caso real do Furadouro (fig. 38). O remate mais exposto à agitação 

marítima deve possuir, preferencialmente, um perfil mergulhante. Em visita ao local, constatou-se que 

se trata de uma solução promissora, denotando já um depósito de areia a acumular-se entre os remates 

(fig. 39). 

 

 

Fig. 38 Combinação de um esporão prolongado em estrutura longitudinal aderente e duplo remate a sotamar. 
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Fig. 39 Estrutura de defesa costeira (à esquerda) na praia do Furadouro (Google Earth 29/7/2011) e detalhe do 

duplo remate no final da estrutura longitudinal aderente (à direita), no qual se pode constatar a existência de 

acumulação de areia (7/3/2012). 

 

Para além destas soluções, existem outras que podem ser consideradas não tradicionais, na medida em 

que fogem um pouco à regra, relativamente às estruturas de defesa costeira já existentes na costa 

Portuguesa. O princípio subjacente às várias tipologias é a possibilidade de acumulação de sedimentos 

a sotamar do esporão, por ação dos fenómenos de difração que ocorrem quando a onda atinge a 

estrutura, de forma a mitigar os problemas observados a sul das estruturas. As correntes originadas 

pelo fenómeno de difração são responsáveis por transporte sedimentar. 

Os esporões são estruturas de defesa costeira consideradas intrusões paisagísticas. Por esse mesmo 

motivo, as estruturas a seguir exemplificadas, podem apresentar uma forte componente urbanística, 

particularmente em situações pouco energéticas (por exemplo, no Mediterrâneo). Deste modo, 

pretende-se tornar aprazível a sua envolvente, uma vez que não se pode desprezar a forte relação 

existente entre as zonas costeiras e o turismo. 

Neste grupo, pode-se enquadrar o esporão em “S” (fig. 40) – já utilizado na costa noroeste portuguesa, 

na praia de Espinho (fig. 41) –, o esporão com cabeça circular (fig. 42), o esporão em “L” (fig. 43) e o 

esporão em “Y” (fig. 44). Mais uma vez, reforça-se o fato de se tratar apenas de alguns exemplos. 

Outras soluções existirão que poderão ser igualmente válidas. 
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Fig. 40 Esporão em “S”. 

 

 

Fig. 41 Exemplo de esporão norte e central na praia de Espinho com configuração em “S” (fonte: Google Earth; 

3/6/2012). 

 

 

 

Fig. 42 Esporão com cabeça circular. 
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Fig. 43 Esporão em “L”. 

 

 

Fig. 44 Esporão em “Y”.  

 

Estas diferentes configurações de esporões podem ser observados na praia de Pedregalejo, inserida na 

cidade de Málaga (fig. 45). Antes da sua construção, a costa encontrava-se completamente deteriorada 

sendo a constituição da praia inexistente na altura. Por inúmeras ocasiões, a agitação marítima causou 

vários estragos na zona costeira cuja ocupação territorial é predominantemente humana  

(MOPU, 1988). A construção destas estruturas permitiu criar uma das praias mais movimentadas da 

zona. 
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Fig. 45 Praia de Pedregalejo, cidade de Málaga, após a construção das estruturas de defesa costeira – são 

visíveis na figura os esporões em “L”, com cabeça circular e em “Y” (MOPU ,1988). 

 

As soluções variantes não significam obrigatoriamente alterações da diretriz do esporão.  

As estruturas de proteção costeira podem variar no material utilizado para a sua construção – por 

exemplo, enrocamento, betão, madeira ou sacos geotêxtil –, tal como se pode constatar na figura 46. 

 

 

Fig. 46 Exemplos de soluções de defesa com recurso a outro tipo de materiais: (i) esporão construído em 

madeira situado na ilha Wallops, Virginia (à esquerda, fonte: CEM V 3 , 2002) e (ii) recurso a tubos 

geossintéticos para defesa costeira na praia de Goa, Índia (à direita, fonte: http://www.goablog.org/posts/coastal-

erosion-threatens-goas-idyllic-beaches/ (28/5/2012) ). 

 

http://www.goablog.org/posts/coastal-erosion-threatens-goas-idyllic-beaches/
http://www.goablog.org/posts/coastal-erosion-threatens-goas-idyllic-beaches/
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4 
4. REALIZAÇÃO DE ENSAIOS NO 

TANQUE DE ONDAS 

 

 

4.1. INTRODUÇÃO 

A previsão da evolução da linha de costa é de difícil aplicação devido à complexidade dos 

mecanismos hidrodinâmicos (Veloso-Gomes, 1992). Por esse motivo, pretende-se realizar um modelo 

reduzido tridimensional com fundos móveis de modo a adquirir, qualitativamente, uma melhor 

compreensão dos fenómenos de erosão que ocorrem a sotamar de um esporão, mais especificamente 

na zona de enraizamento. Neste capítulo apresenta-se o estudo, com recurso a modelação física, do 

funcionamento de esporões com diferentes tipologias de enraizamento. 

As condições hidrodinâmicas e características morfosedimentares consideradas no protótipo, a 

definição do modelo físico 3D, o dimensionamento do esporão a aplicar em modelo, a definição dos 

ensaios a realizar e o procedimento experimental efetuado para a obtenção de dados e a sua respetiva 

análise foram baseados em Silva (2010) intitulada “Avaliação Experimental e Numérica de 

Parâmetros Associados a Modelos de Evolução da Linha de Costa”, uma vez que realizou ensaios 

similares. A autora definiu o primeiro modelo com fundos móveis implantado no LH, tratando-se de 

um modelo 3D de transporte longitudinal, para o estudo da evolução do perfil transversal da praia. 

Para a realização de ensaios em modelo, é importante garantir a correta reprodução dos aspetos físicos 

do fenómeno real. No entanto, uma semelhança completa é impossível, sendo por isso necessário 

garantir que os processos de maior relevância no protótipo se desenrolem de forma semelhante no 

modelo. No caso de modelos costeiros, as condições hidrodinâmicas são reproduzidas de acordo com a 

semelhança de Froude, uma vez que se está na presença de escoamentos onde as forças gravíticas são 

o fator predominante no movimento do fluido (Hughes, 1993). 

Ao realizar ensaios no tanque de ondas, assume-se que a evolução da linha de costa está relacionada 

com os movimentos longitudinais induzidos pela agitação marítima com direção oblíqua à costa. Este 

pressuposto significa admitir que o transporte transversal de sedimentos é, em média, nulo e que, por 

isso, o perfil ativo da praia mantém uma configuração de equilíbrio sob a ação de um clima de 

agitação marítima (Silva, 2010). 

O modelo físico 3D foi construído no Laboratório de Hidráulica (LH) da Secção de Hidráulica, 

Recursos Hídricos e Ambiente (SHRHA) da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto 

(FEUP). Este encontra-se equipado com um tanque de ondas com 28 m de comprimento por 12 m de 

largura e uma profundidade máxima de 1,20 m. 
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Está equipado com um sistema de geração da agitação marítima, composto por 16 pás de 75 cm (fig. 

47, ponto A), perfazendo a largura de 12 m comandados na sala de controlo (fig. 47, ponto B), que 

incorpora um sistema de absorção dinâmica da reflexão. 

 

 

Fig. 47 Tanque de ondas existente no Laboratório de Hidráulica (LH) da Secção de Hidráulica e Recursos 

Hídricos e Ambiente (SHRHA) equipado com múltiplos batedores (A) e uma sala de controlo (B). 

 

4.2. METODOLOGIA 

4.2.1. CONDIÇÕES HIDRODINÂMICAS E CARACTERÍSTICAS MORFOSEDIMENTARES NO PROTÓTIPO 

A costa noroeste portuguesa é conhecida como sendo uma costa extremamente energética. Por esse 

motivo, pretendeu-se transpor para o modelo físico 3D essas condições, já que é do maior interesse 

avaliar o comportamento da linha de costa para as condições mais desfavoráveis da costa. 

As condições de protótipo foram baseadas na zona costeira da praia da Vagueira, tal como em Silva 

(2010), pois identificam-se com as características de uma costa com elevado potencial dinâmico. A 

praia da Vagueira, situada em Vagos, é composta por sedimentos com diâmetro médio de 0.5 mm e 

apresenta um declive regular de 5%. Possui dois esporões em enrocamento, com uma extensão 

aproximada de 130 m (Anexo A.18). 
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Fig. 48 Praia da Vagueira adotada para definição das condições em protótipo a simular em modelo reduzido 

(esporão sul da Vagueira) (Bing Maps; 2010). 

 

As condições de agitação marítima típicas da costa noroeste de Portugal são caracterizadas por uma 

altura de onda significativa média (  ) entre 1 m e 2 m, um período de pico médio (    entre 8 s e 12 s, 

uma direção de incidência da onda junto à base da praia de 10º e nível médio da água do mar de +2 m 

acima do Zero Hidrográfico (Z.H.). 

 

Tabela 4-1 Tabela síntese das características hidrodinâmicas e morfosedimentares do protótipo (adaptado de 

Silva, 2010). 

Altura de onda signifcativa média (  ) 1 - 2 m 

Período de pico médio (     8 - 12 s 

Direção média junto à base da praia 10ºNW 

Nível médio da água do mar 2m (ZH) 

Declive da face da praia 0.05 

Diâmetro mediano dos sedimentos 0.5 mm 

 

Considerou-se uma extensão de praia de cerca de 1000 m, centrada na estrutura transversal, pois 

admitiu-se que esta influencia uma extensão de 500m para barlamar e sotamar (Silva, 2010). Estimou-

se a altura total da parte ativa da praia recorrendo às conclusões de Roberts et al. (2007), 

 

        (4.1) 

       (4.2) 

 

em que    é a maior altura de onda na rebentação sendo estimada pela expressão (4.3). 
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      (4.3) 

 

Para as condições hidrodinâmicas do protótipo (   = 2 m;   = 12 s), o perfil ativo da praia deveria ser 

limitado por uma elevação de cerca de 2.9 m e uma profundidade de cerca de 8.7 m, resultando numa 

altura total de cerca de 12 m. 

Concluindo, definiram-se as condições de protótipo para uma dimensão vertical máxima de 

aproximadamente 12 m e uma dimensão longitudinal máxima de cerca de 1000 m. 

 

4.2.2.  SEMELHANÇA 

Quando se procede à elaboração de ensaios em modelo físico, é importante garantir que o processo 

que ocorre no modelo simula, da forma mais realista possível, o que acontece no protótipo. Para que 

tal se suceda, é necessário alcançar uma semelhança completa entre ambos, traduzindo-se num 

comportamento do modelo idêntico ao do protótipo. Neste caso, o quociente entre o valor de uma 

varíavel no protótipo e o valor da mesma variável no modelo, denominado por relação de escala, seria 

igual à unidade. No entanto, já foi demonstrado que a semelhança completa é impossível, sendo 

necessário selecionar as ações com influência predominante no protótipo, garantindo a correta 

reprodução destas, desprezando as restantes (Taveira-Pinto, 2008).  

A semelhança pode ser de origem geométrica, cinemática ou dinâmica, tal como se indica na  

tabela 4-2. 

 

Tabela 4-2 Tipos de semelhança (Taveira-Pinto, 2008). 

Geométrica   
Existe semelhança geométrica se a relação entre duas dimensões quaisquer 
for constante em ambos os sistemas. 

Cinemática   
Existe semelhança cinemática se a relação entre as componentes vectoriais 
de todos os movimentos de ambos os sistemas for constante. 

Dinâmica   
Existe semelhança dinâmica se as relações entre as componentes vectoriais 
de todas as forças dos dois sistemas for constante. 

 

Nos fenómenos em que as forças de gravidade e de inércia são dominantes em relação às restantes, 

utiliza-se o critério de semelhança de Froude. Uma vez que estas são as forças dominantes nos 

modelos costeiros, significa que a escala dos modelos é estabelecida de acordo com a lei de Froude 

(4.4), 

   
  

   
 (4.4) 

considerando-se de menor importância as restantes ações no modelo e no protótipo (Taveira-Pinto, 

2008). Este pressuposto implica a ocorrência de efeitos de escala (Veloso-Gomes, 1995b) associados a 

fatores como a viscosidade ou as formas do fundo, podendo influenciar os resultados. 

Na figura 49, são identificados os critérios de semelhança a ter em conta para diferentes cenários. Os 

regimes turbulentos são geralmente simulados de acordo uma semelhança de Froude, enquanto que as 

restantes ações, consequência da heterogeneidade do fluido, viscosidade, permeabilidade, etc. serão 
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desprezadas. Contudo, na interpretação e aquisição de dados obtidos será necessário ter em conta a sua 

influência. 

 

 

Fig. 49 Critérios de semelhança que influenciam as zonas costeiras (Taveira-Pinto, 2008). 

 

4.2.3. DIMENSIONAMENTO DO MODELO FÍSICO 3D COM FUNDOS MÓVEIS 

A praia foi construída com o apoio de guias em acrílico que permitiram delinear a praia (fig. 50). Estas 

apresentam uma inclinação de cerca de 10º relativamente à direção transversal do tanque de ondas, 

incutindo, assim, direções de incidência das ondas junto à praia de 10º, idênticas à do protótipo (fig. 

53). Ao proceder-se desta forma, foi necessário garantir que a corrente longitudinal, originada pela 

agitação marítima, fosse atenuada a sotamar da praia, de modo a reduzir a formação de correntes 

circulares no interior do tanque (Silva, 2010).  

 

Fig. 50 Implantação do modelo de fundos móveis delimitado pela parede do tanque de ondas  

e na série de guias em acrílico. 
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O espaço efetivamente disponível para a construção do modelo físico com fundos móveis permitia 

realizar uma praia com cerca de 10 m de comprimento, ao qual correspondia uma escala horizontal 

Nx=100. Esta escala resultaria num modelo de fundos móveis com uma altura de apenas cerca de 12 

cm. 

 

 

Fig. 51 Planta do tanque de ondas do Laboratório de Hidráulica equipado com um sistema de geração de ondas 

(adaptado de Taveira-Pinto, 2008). 

 

A menor variação do perfil transversal mensurável em modelo corresponde à resolução do 

equipamento de medição, inviabilizando quaisquer variações inferiores a este valor. Silva (2010) 

indica que segundo Kraus et al.(1999), a resolução do equipamento de medição mais preciso era de 

2.54 cm. Logo, para que se pudesse medir as variações no modelo, significava que o ensaio teria de ser 

realizado numa escala distorcida, na qual a escala vertical teria que ser menor à escala horizontal. 

Uma vez que para o caso em estudo, apenas se pretende avaliar a evolução temporal do processo 

erosivo a sotamar de um esporão, decidiu-se reduzir a reprodução da dimensão longitudinal para  

500 m. Assim, a escala horizontal encontra-se, forçosamente, no intervalo 50≤Nx≤100. A escala 

vertical está condicionada pelas dimensões do tanque de ondas. Possuindo uma profundidade máxima 

de 1.20 m, implica que para reproduzir cerca de 12 m de altura, a escala vertical mínima seria igual a 

10. Para alturas de praia inferiores a 25 cm, correspondentes a uma resolução de 5cm em protótipo, 

são consideradas inaceitáveis. Deste modo, a escala vertical a aplicar será obrigatoriamente entre 

10≤Nz≤50 (Silva, 2010). 

A aplicação de um modelo com fundos móveis acarreta determinadas implicações. A redução das 

dimensões dos sedimentos para o modelo provoca importantes efeitos de escala devido ao fato de que 

o modo de transporte de grãos muito finos no protótipo não é reproduzido de igual forma no modelo. 

É, portanto, necessário recorrer à prévia definição das características do material do fundo de modo a 

reproduzir o transporte sedimentar de forma mais realista possível. 
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Silva (2010) menciona Kamphuis (1985) que indica que a utilização de materiais leves em modelos 

costeiros como material de fundo tem como desvantagem que o transporte dos grãos ocorra debaixo e 

fora de água, nomeadamente quando se encontra dentro da zona de rebentação e na praia. Por esse 

motivo, optou-se por utilizar areia no modelo, em vez de outro material mais leve como, por exemplo, 

o PVC.  

Para a construção do modelo 3D com fundos móveis de transporte longitudinal, Silva (2010) 

seleccionou características dos sedimentos utilizados na construção do modelo (diâmetro médio e 

volume) mediante um compromisso entre: 

 A reprodução da maior extensão de praia possível, de modo a minorar os efeitos das fronteiras 

laterais do modelo; 

 A utilização da maior escala vertical, que permitisse a medição de variações do fundo móvel 

ao longo do tempo, com a melhor resolução possível;  

 A minimização da distorção, para redução dos efeitos de escala que daí adviriam. 

 

Tratando-se de um modelo de difícil definição e tendo permitido a obtenção de bons resultados, 

validados através das taxas de transporte longitudinal medidas, optou-se por reproduzir o modelo 

definido por Silva (2010). 

No tanque de ondas fixaram-se as escalas geométricas indicadas na tabela 4-3. 

 

Tabela  4-3 Escalas geométricas e distorção estabelecidas para aplicação no modelo de fundos 

 móveis (Silva, 2010). 

Escala horizontal, Nx 74 

Escala vertical, Nz 37 

Distorção, Ω        2.0 

 

 

As condições de protótipo a analisar correspondem a uma extensão longitudinal de praia de 620 m, de 

modo para não se observar apenas os efeitos das fronteiras, e de 8.7 m de profundidade. 

O modelo físico 3D construído no tanque de ondas apresentava dimensão longitudinal de 8.4 m, 

largura de 6.2 m e altura de 40 cm, com um declive médio de 0.06. A parte da praia que se encontre a 

uma cota inferior a 24 cm estará submersa (fig. 52). 

 

Tabela 4-4 Dimensões do modelo físico a implantar no tanque de ondas do LH-FEUP (Silva, 2010). 

Pârametro Protótipo Modelo 

∆y (m) 620 8.4 

∆x (m) 455 6.2 

∆z (m) 14.5 0.39 

h (m) 8.7 0.24 

∆zemersa (m) 5.8 0.16 
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Fig. 52 Esquema do troço costeiro a analisar em protótipo (à esq.) e as dimensões resultantes no modelo físico 

para as escalas de Nx = 74 e Nz = 37 (Silva, 2010). 

 

Daí resultou, a utilização de areia seca com diâmetro mediano do grão de 0.273 mm, existindo 25.6 m
3
 

(26.5 toneladas) disponíveis no LH, proveniente da empresa SIBELCO Portuguesa Lda. 

Na figura 53 podem-se observar peças desenhadas do modelo de fundos móveis realizado no tanque 

de ondas do Laboratório de Hidráulica. De modo a elaborar uma melhor gestão dos recursos 

disponíveis para a construção do modelo físico, aplicou-se uma camada base de gravilha com cerca de 

20 cm, sobre a qual se colocaria a camada de areia fina. 
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Fig. 53 Planta e corte transversal (A-A') do modelo físico de fundos móveis  

construído no tanque de ondas do LH. 

 

A quantidade de material necessário para a sua construção encontra-se indicada na tabela 4-5. 

 

Tabela 4-5 Mapa de quantidades dos recursos utilizados para o modelo da praia. 

Descrição Unidades P.S. Dimensões 
Quantidades 

Parciais Total 

Areia m
3
 1 0,930 8,400 - 7,812 

Gravilha m
3
 1 0,310 8,400 - 2,604 

 

 

4.2.4. CONDIÇÕES HIDRODINÂMICAS E CARACTERÍSTICAS MORFOSEDIMENTARES NO MODELO 

Deve-se garantir que as condições de agitação marítima a reproduzir no modelo físico sejam o mais 

idênticas possíveis às que ocorrem no protótipo. 

Apesar de se pretender analisar o comportamento do modelo para uma situação típica de Hs= 2 m, é 

expectável que em situações de agitação marítima irregulares sejam geradas dentro do tanque alturas 

de onda superiores. Por esse motivo, é necessário estimar a altura de onda máxima plausível de ocorrer 

no interior do tanque. Admite-se que as alturas de onda máximas geradas no interior do tanque 

relacionam-se com as alturas de onda significativas através da expressão de Goda (2000): 
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               (4.5) 

 

da qual, para as condições de teste, advêm os valores calculados na tabela 4-6. 

 

Tabela 4-6 Condições de agitação marítima a reproduzir no tanque de ondas para o ensaio de modelo  

(adaptado de Silva, 2010). 

Protótipo Modelo 

Hs(m) Hmax (m) Tp (s) Θ (º) Hs(cm) Hmax (cm) Tp (s) Θ (º) 

2  4  12  10  5,39  10,78  1,97  10  

 

Para as condições do ensaio realizadas, tendo em consideração uma profundidade de 24 cm e um 

ângulo de incidência das ondas de 10º em relação à perpendicular à praia, Silva (2010) concluiu que a 

rebentação ocorreria para profundidades compreendidas entre 10.5 cm e 19 cm, quando fossem 

geradas ondas com alturas entre a altura de onda significativa e a altura de onda máxima (Hs = 5.40 

cm e Hmax = 10.80 cm), tal como indicado na tabela 4-7. Prevê-se então, que a zona de rebentação 

das ondas ocorra onde a praia se encontra inserida, tal como pretendido.  

 

Tabela 4-7 Parâmetros caracterizadores dos critérios de rebentação para uma profundidade de água de 24 cm 

(adaptado de Silva, 2010). 

Tp (s) Hs (cm) Hmax (cm) hb (cm) hmaxb (cm) 

1.97 5.40 10.80 10.24 18.60 

 

O sistema de geração de agitação marítima consegue gerar ondas até uma determinada altura máxima, 

limitada pela condição mais restritiva entre o limite de desempenho do gerador e o limite de 

rebentação da onda no interior do tanque (Silva, 2010). De forma a verificar se a altura de onda 

máxima selecionada era compatível com o limite de geração do sistema, recorreu-se ao manual do 

sistema de geração de agitação marítima (Beresford, 2007a). De acordo com o manual, o critério de 

rebentação no interior do tanque de onda é limitado pelas seguintes condições: 

 

 
                                        

   
       

  (4.6) 

 

Logo, pela expressão (4.6) verifica-se que estas condições são função da profundidade da água e do 

período característico das ondas a gerar. 

Na figura 54 representam-se graficamente os limites impostos pela rebentação e pelo desempenho do 

gerador, bem como as condições de teste, altura de onda significativa e altura de onda máxima, para a 

profundidade de água definida em 24 cm. Pode-se então observar que, para períodos de pico de 12 s, 

tanto a altura de onda significativa como a altura de onda máxima se encontam abaixo dos limites 

máximos. Assim, torna-se possível concluir que as condições de agitação marítima do protótipo são 

exequíveis no tanque de ondas para uma profundidade de água de 24 cm. 
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Fig. 54 Limites da altura de onda máxima a reproduzir no tanque de ondas do LH-FEUP para uma profundidade 

de água igual a 24 cm. 

 

A figura 54 permite constatar que para períodos de onda pequenos, o critério de rebentação das ondas 

é o mais limitativo. No caso de longos períodos de onda, o limite de desempenho do gerador é o que 

impõe o valor máximo para altura da onda. 

 

4.2.5. DIMENSIONAMENTO DO ESPORÃO 

Pretende-se dimensionar um esporão em modelo físico construído em enrocamento, definindo-se a sua 

configuração, em termos de tamanho, geometria e materiais.  

De acordo com Hughes (1993), a correta reprodução de uma estrutura costeira deve ser 

geometricamente não distorcida. Uma vez que o principal objetivo dos ensaios consistia em observar a 

variação do perfil longitudinal da praia, no enraizamento e na zona a sotamar da estrutura, quando 

sujeita a situações pesistentes de erosão, não se pretendendo realizar medições rigorosas do efeito 

combinado entre a estrutura e as ações hidrodinâmicas, optou-se por seguir a recomendação de 

Hughes (1993), tratando-se garantir apenas a estabilidade da estrutura durante os ensaios. 

O esporão construído era de simples conceção, apresentando um perfil uniforme com seção transversal 

trapezoidal desde a praia até á cabeça. Foi implantado com duas camadas de blocos de enrocamento, 

tal como se pode observar na figura 55. 

O cálculo do peso dos blocos de enrocamento (W) a utilizar na construção de um esporão é feita 

através da fórmula de Hudson. A sua expressão encontra-se indicada no Shore Protection Manual 

(SPM): 
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 (4.7) 

 

em que   é a altura de onda do projeto,   é o peso volúmico do material dos blocos,    é o peso 

volúmico da água do mar,   é o ângulo do talude e    é um coeficiente de estabilidade que depende 

de diferentes parâmetros (forma, colocação e rugosidade dos blocos, permeabilidade do manto, 

número de camadas da estrutura, declividade, profundidade relativa, obliquidade da agitação em 

relação à estrutura; inclinação dos fundo; etc.) (Taveira-Pinto, 2000). A aplicação da fórmula de 

Hudson (4.7) deverá ser feita com uma certa atitude crítica uma vez que possui determinadas 

limitações. Trata-se de um método semi-empírico que vem associado a uma certa incerteza devido à 

não inclusão de alguns parâmetros considerados relevantes para a estabilidade dos quebramares.  

Tal como indicado anteriormente, a correta reprodução da estrutura em modelo implica que se use 

numa escala geometricamente não distorcida. Para situações de modelos não distorcidos, é necessário 

manter os números de estabilidade iguais no modelo e no protótipo. Para processos hidrodinâmicos 

que obedecem à semelhança de Froude, tal fato corresponde à relação de escala para o peso dos blocos 

(Silva, 2010): 

 

    
     

 

  
  

 
   

   (4.8) 

 

Para valores de peso volúmico dos blocos no protótipo     =25 KN/m
3
, peso volúmico dos blocos no 

modelo     = 24 KN/m
3
, peso volúmico de água salgada     =10.25 KN/m

3
, e peso volúmico de água 

doce      =10 KN/m
3
, com escala de comprimento característico   =  =37, a relação de escala para 

o peso dos blocos para processos hidrodinâmicos que obedecem à semelhança de Froude é  

   =48 586. 

Daí resulta que, para as condições de protótipo (blocos de enrocamento com um peso varíavel entre 90 

e 120 kN e entre 10 a 20 kN, para o manto resistente e 1ª subcamada respetivamente), o manto 

resistente será composto por blocos com peso varíavel entre 185gf e 247gf e a 1ª subcamada com peso 

entre 20gf e 41gf. 

O dimensionamento característico dos blocos para cada camada foi obtido através da expressão: 

 

     
 

 

 
 (4.9) 

 

na qual se considerou a constante característica de bloco,   , igual a 1 para enrocamento (CEM VI-5, 

2002). Deste modo, definiu-se um intervalo de espessuras para a construção do modelo entre 4.3 cm a 

4.7 cm para o manto resistente e entre 2.0 cm a 2.6 cm para a subcamada (tabela 4-8). 

 

 

Tabela 4-8 Características do manto resistente e da subcamada do modelo físico do esporão (Silva, 2010). 
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Wmanto (gf)   185-247 

emanto (cm)   4.3-4.7 

Wsubcamada (gf)   20-41 

esubcamada (cm)   2.0-2.6 

 

Uma cota de coroamento em protótipo de +6.15 m (ZH) e a cota da cabeça a -2 m (ZH) corresponde, 

em modelo, a uma estrutura com uma altura de cerca de 22 cm e um comprimento de 3.4 m (tabela 4-

9). 

 

Tabela 4-9 Características do esporão construído no modelo físico (Silva, 2010). 

Parâmetro Protótipo Modelo 

Nível de coroamento (m) 4.15 0.112 

Nível junto à cabeça (m) -4.00 -0.108 

Comprimento (m) 145 3.36 

Largura do coroamento (m) 6 0.054 

Declive do talude 2:3 2:3 

Número de camadas 2 2 

 

 

Fig. 55 Perfil transversal do esporão a construir em modelo composto por duas camadas em enrocamento e o 

núcleo em T.O.T. (todo o tamanho). 

 

 

4.3. INSTALAÇÃO EXPERIMENTAL, PROGRAMA DE ENSAIOS, SISTEMA DE MEDIÇÃO 

4.3.1. INTRODUÇÃO 

Construiu-se à frente da praia dissipadora (existente permanentemente no tanque de ondas) um modelo 

tridimensional com fundos de areia, que reproduzia a parte ativa de uma praia (fig. 56). Sobre a praia, 

construíram-se diferentes tipologias de estruturas de defesa costeira. 

[cm] 
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Fig. 56 Modelo de fundos móveis construído no tanque de ondas do LH-FEUP com uma inclinação de 10º 

relativamente à direção transversal do tanque de ondas. 

 

Tal como mencionado anteriormente, a praia apresenta um perfil transversal com um declive médio  

de 0.06. A linha de costa encontra-se oblíqua em relação à direção transversal do tanque de ondas com 

uma inclinação de cerca de 10º facilitando assim a ocorrência do transporte longitudinal sedimentar 

por ação das correntes de deriva devidas à incidência oblíqua da agitação. A praia apresenta uma altura 

de 40 cm, constituída por uma camada inferior em pedra e uma camada superior em areia (fig. 57). 

Assim, conseguiu-se uma melhor gestão dos recursos disponíveis no laboratório. 

 

 

Fig. 57 Evolução do processo construtivo do modelo de fundos móveis. 

 

Com a realização dos trabalhos experimentais, pretendia-se, principalmente, avaliar os processos de 

erosão a sotamar do esporão, mais especificamente na zona de enraizamento, com o decorrer do 

tempo, quando sujeito a condições de agitação marítima bastante energéticas, típicas da costa noroeste 

portuguesa. Para isso, aplicaram-se diferentes tipologias de enraizamento de esporão de modo a 
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comparar o comportamento das várias soluções. Pretende-se contribuir para o desenvolvimento de 

soluções para enraizamento de esporões com o objetivo de mitigar os processos erosivos a sotamar e 

que sejam aplicáveis a casos reais. 

Note-se que se tratou duma situação de simulação em condições de permanente erosão, na qual não 

existia alimentação sedimentar a barlamar do modelo. Tal fato significa que os resultados obtidos 

serão para uma situação considerada de maior adversidade comparativamente com condições em 

protótipo, uma vez que, apesar de os esporões servirem como obstáculo ao transporte sedimentar, 

poderá eventualmente existir passagem de sedimentos, através da secção do esporão, para sotamar. 

 

4.3.2. DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS EXPERIMENTAIS 

Os trabalhos experimentais trataram-se de ensaios de ação contínua de agitação marítima irregular 

com os parâmetros representativos da costa noroeste portuguesa, isto é, uma altura de onda 

significativa igual a 2 m e um período médio de onda de pico entre 8 s e 12 s. Os ensaios realizados 

são os que se encontram indicados na tabela 4-10. 

 

Tabela 4-10 Resumo dos ensaios realizados no tanque de ondas em modelo reduzido e condições  

de agitação marítima a que foram expostos. 

 
Ensaio 

Protótipo Modelo 
θ(°) h (cm) 

  Hs (m) Tp (s) Hs (cm) Tp (S) 

I Esporão linear 2 12 5.39 1.97 10 24.0 

II 
Esporão prolongado com estrutura 
longitudinal aderente 

2 12 5.39 1.97 10 24.0 

III 
Esporão prolongado com estrutura 
longitudinal aderente duplamente 
rematado 

2 12 5.39 1.97 10 24.0 

IV Esporão com perfil curvilíneo 2 12 5.39 1.97 10 24.0 

V.a 
Esporão combinado com quebramar 
destacado emerso  

2 12 5.39 1.97 10 24.0 

V.b 
Esporão combinado com quebramar 
destacado submerso 

2 12 5.39 1.97 10 24.0 

VI 
Campo de esporões a sotamar 
mergulhante 

2 8 5.39 1.97 10 24.0 

 

O ensaio I consistiu na implantação de um esporão linear junto à extremidade a barlamar da praia. 

Com este ensaio, pretendia-se representar a problemática que se regista atualmente, na costa 

portuguesa, e obter um termo de comparação para os restantes testes a realizar, de modo a retirar uma 

conclusão sobre a eficácia das soluções testadas. 

As características desta estrutura foram baseadas no esporão da Vagueira Sul que apresenta perfil 

linear com cerca de 145 m de extensão, o qual corresponde aproximadamente 3.40 m em modelo. 
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Fig. 58 Planta e perfil transversal do esporão construído em modelo físico com fundos móveis (Ensaio I). 

 

Para uma questão de aproveitamento dos materiais existentes, o núcleo foi realizado em tubos 

gessintéticos preenchidos com areia. Pretendeu-se seguir uma implantação idêntica a Silva (2010), na 

qual a cota de coroamento se encontrava elevada de cerca de 11 cm acima do nível de repouso da 

superfície da água e a cabeça a uma profundidade aproximada de 11 cm. Sobre o saco de geotêxtil 

colocou-se uma camada de gravilha com dimensão característica de cerca de 2.5 cm e o manto 

resistente em pedra com diâmetro aproximado de 4.5 cm. O processo construtivo deste ensaio 

encontra-se ilustrado na figura 59. 

Neste ensaio, as variáveis que provocariam diferentes respostas da praia à implantação da estrutura 

transversal seriam a sua extensão, a cota de coroamento, e a permeabilidade do mesmo.  
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Fig. 59 Processo construtivo do modelo físico do esporão; a) Núcleo do esporão em sacos de geotêxtil b)  

1ªsubcamada e manto resistente em pedra, com diâmetros respetivos de ~ 2.5 cm e ~ 4.5 cm. 

 

O ensaio II corrrespondeu à construção de uma estrutura aderente a sotamar do esporão com uma 

extensão de 2.30 m (fig. 60) com secção transversal trapezoidal semelhante à do esporão. 

  

 

Fig. 60 Planta e perfil transversal da solução (Ensaio II - esporão combinado com obra aderente). 
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A estrutura longitudinal aderente apresenta secção transversal trapezoidal e material, idênticos aos do 

esporão, ou seja, duas camadas em brita e o núcleo composto por sacos de geotêxtil. Houve a 

preocupação em manter o paramento exposto à agitação marítima, com uma pendente suave, de modo 

a minimizar a reflexão. Desta forma, espera-se que não seja tão notória o rebaixamento do perfil 

transversal de praia quando sujeita à ação das ondas, preservando-se por um período mais longo. 

 

 

 

 

Fig. 61 Processo construtivo da solução testada durante o ensaio II: a) núcleo em sacos de geotêxtil; b) 1ª 

subcamada em blocos de pedra com cerca de 2.5 cm de diâmetro; c) manto resistente em blocos de pedra com 

cerca de 4.5 cm de diâmetro. 
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Para este tipo de situações, a evolução da linha de praia devido aos fenómenos da erosão é 

influenciada pela extensão da estrutura longitudinal aderente, a distância da costa a que a estrutura é 

implantada, o material utilizado na sua construção e o declive do paramento exposto, uma vez que tem 

influência direta na energia da onda refletida.  

Para o trabalho experimental III procedeu-se à combinação do esporão com uma estrutura 

longitudinal aderente com duplo remate na sua extremidade a sotamar (fig. 62). 

 

  

Fig. 62 Planta do mdoelo físico da solução resultante da combinação de um esporão com  

uma obra aderente de duplo remate (Ensaio III). 

 

Esta tipologia de enraizamento foi inspirada na estrutura de proteção costeira existente no Furadouro 

(Anexo A.15). Pretendia-se com esta configuração observar a formação de um depósito de areia 

através de fenómenos de difração e pela passagem de sedimentos facilitada pelo fato de parte do 

remate exposto à ação do mar, se encontrar submerso. Esta configuração foi sugerida após visita ao 

local em Março de 2012, durante a qual se constatou a existência de resultados satisfatórios em termos 

de erosão local. 

Para a realização do ensaio, acentuou-se a inclinação associada ao remate exposto à agitação marítima, 

fornecendo-lhe características de estrutura mergulhante, tal como se pode constatar pela figura 63. 
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Fig. 63 Esporão combinado com uma estrutura longitudinal aderente duplamente rematada, estando o que se 

encontra exposto à agitação marítima, mergulhante. 

 

Para além das variáveis em comum com a solução anterior (combinação de um esporão com obra 

aderente), as variáveis que causam alterações na linha de costa, para este tipo de soluções, estão 

relacionadas com as características dos remates, ou seja, a sua extensão, o espaçamento existente entre 

remates, o material utilizado e permeabilidade respetiva, e se possui carácter mergulhante ou não, uma 

vez que este fato afeta a quantidade de sedimentos que trespassa a estrutura. 

Para o ensaio IV implantou-se, sobre o modelo de fundos móveis, um esporão curvilíneo. Neste 

ensaio pretendeu-se analisar o comportamento da linha de costa e os fenómenos de erosão, na zona de 

enraizamento e ao longo da costa. 

 

 

Fig. 64 Planta da solução de um esporão com perfil curvilíneo a sotamar (Ensaio IV). 

 

Esta configuração existe em esporões já implantados na costa portuguesa, podendo ser encontrado na 

praia do Areão e na praia de Poço da Cruz (Anexo A.19 e A.20). 
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Fig. 65 Processo construtivo do esporão com perfil curvilíneo a sotamar com: a) núcleo em sacos de geotêxtil; b) 

1ª subcamada em blocos de pedra com cerca de 2.5 cm de diâmetro; c) manto resistente em blocos de pedra 

com cerca de 4.5 cm de diâmetro. 

 

Para este tipo de solução, a linha de costa é condicionada pela extensão do esporão, a curvatura do 

mesmo, o material utilizado e a sua respetiva permeabilidade.  
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No ensaio V, colocou-se um quebramar destacado a sotamar da estrutura transversal. O objetivo 

associado a este tipo de solução é de proteger a zona de enraizamento através da acumulação de areia 

local, por dissipação da energia da agitação incidente e fenómenos de difração. 

Tal como já mencionado, os quebramares destacados são estruturas de proteção costeira separados da 

costa e paralelas a esta, cuja principal função é de mitigar os fenómenos de erosão, controlando a 

distribuição de areia ao longo da costa. Têm um funcionamento eficaz quando devidamente 

dimensionados, podendo não interromper as correntes longitudinais (CEM VI-2, 2002). 

São, normalmente, estruturas robustas e dispendiosas na medida em que é necessário garantir a 

estabilidade da estrutura que se encontra exposta a condições de agitação marítima muito severas, em 

toda a sua extensão. Para o caso prático em questão, implantou-se um quebramar destacado, a sotamar 

do esporão, em cilindros geossintéticos, de modo a combinar uma solução hard com uma solução soft. 

Com este procedimento, pretendeu-se analisar o comportamento da estrutura quando implantada a 

sotamar de um esporão uma vez que se encontra abrigadada da agitação marítima. Se a estabilidade da 

estrutura se mantiver, significa que poderá ser uma solução com possível aplicação para situações 

futuras na costa portuguesa.  

O fato de o quebramar destacado se tornar, eventualmente, ligado à costa foi abordado no capítulo 3. 

Resumidamente, a formação de tômbolos tem maior probabilididade de ocorrer quando o quebramar 

destacado é construído “perto” da costa. 

Uma vez que se pretendia a formação de um saliente no modelo, pois deste modo não se interrompe 

totalmente o transporte longitudinal de sedimentos, suavizando, assim, os impactos erosivos sentidos a 

sotamar, aplicou-se a expressão de Dally and Pope (1986) tentando limitar-se a relação entre a 

extensão do quebramar e a sua distância à costa (
  

 
  entre 0.5 a 0.67 . Para valores de Ls e Y de 2.20 m 

e 3.30 m, respetivamente, vem que 
  

 
 igual a 0.67. Assim, de acordo com o que foi indicado no 

capítulo 3, esperava-se observar a formação de um saliente. 

 

 

Fig. 66 Planta e perfil transversal da combinação de um esporão com um quebramar destacado em tubos 

geossintéticos (Ensaio V). 
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Neste teste experimental, ensaiou-se inicialmente para um quebramar destacado em cilíndro 

geossintético, tal como apresentado na figura 67. O quebramar era galgável de modo a proporcionar 

um ambiente mais propício para a formação de um saliente. No final do ensaio, decidiu-se aplicar para 

um novo cenário, no qual o quebramar destacado seria submerso. Retomou-se o ensaio normalmente, 

para observar as alterações que ocorreriam no perfil longitudinal da praia. 

 

Fig. 67 Colocação de um quebramar destacado a sotamar do esporão em tubos geossintéticos num local pré-

definido, propício para originar um saliente. 

Neste tipo de soluções, efetuando alterações no comprimento, distância à costa, profundidade relativa 

ao nível médio do mar, cota de coroamento, porosidades (Capítulo 3) corresponderão diferentes 

processos erosivos e, consequentemente, diferentes perfis longitudinais da linha de praia. 

 

O último ensaio consisitiu em sujeitar uma solução do esporão combinado com outro esporão a 

sotamar e uma E.L.A., à ação da agitação (figura 68). 

 

Fig. 68 Planta dum campo de esporões combinado com uma E.L.A. (Ensaio VI). 

 

Esta solução não tinha sido inicialmente ponderada mas demonstrou resultados interessantes, cuja 

discussão será abordada mais à frente, e por esse motivo, encontra-se aqui descrita. Tratou-se, então, 

de um conjunto de esporões com o objetivo de fixar um depósito de areia entre esporões e a sotamar 

destes. As estruturas transversais estão interligadas por uma obra aderente como acontece em alguns 

casos da costa portuguesa (exemplo: Espinho, Furadouro, Costa da Caparica). 

O esporão a sotamar apresenta configurações “não habituais” quando se compara com as estruturas de 

proteção costeira já implantadas na costa. Não se apresenta perpendicular à costa, sendo a cota de 

coroamento paralela à praia ao longo de toda a sua extensão e fornecendo-lhe características 

mergulhantes, tal como se pode constatar pela figura 69.b.  
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Pretendeu-se com esta configuração mitigar os problemas de erosão a sotamar da estrutura, facilitando 

o transporte de sedimentos pela estrutura. A combinação do esporão mergulhante com o remate servia 

para tentar criar um depósito de areia no espaçamento entre ambos, através da ocorrência de 

fenómenos de difração. 

 

 

Fig. 69 Processo construtivo da solução em campo de esporões. 

Para uma solução deste género, a configuração da linha de costa é influenciada pelo espaçamento 

existente entre esporões, o comprimento do esporão a sotamar, o ângulo de implantação relativamente 

à costa, o fato de possuir carácter mergulhante ou não. 
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4.4. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 
Na modelação física é importante a definição de uma série de procedimentos que sejam repetidos em 

cada teste. Assim, é possível confrontar os diferentes resultados obtidos, uma vez que foram todos 

realizados sob as mesmas condições. 

 

Os ensaios foram efetuados no tanque de ondas do Laboratório de Hidráulica na FEUP. Este tanque de 

onda está equipado com um sistema de pás HR Wallingford que serve para criar diversos tipos de 

agitação marítima. 

 

A definição da agitação que se pretendia produzir era realizada na sala de controlos, através da 

inserção de dados no sistema informático HR WaveMaker, para geração da agitação marítima.  

O sistema informático HR WaveData permitia a medição instantânea do nível da superfície livre, 

através de uma sonda de nível hidrodinâmica colocada no interior do tanque (fig. 70). 

 

  

Fig. 70 Sonda de nível hidrodinâmico utilizada para medição instantânea do nível da superfície livre. 

 

Após a construção do modelo no tanque de ondas, iniciava-se o procedimento experimental pela 

verificação do nível de superfície da água, ajustando caso necessário, até perfazer uma altura de 24 

cm. De seguida, era necessário realizar a calibração da sonda de nível hidrodinâmico, o que consiste 

na aquisição de uma reta por regressão linear, entre os valores da profundidade de imersão da sonda e 

a respetivas medições de voltagem do sinal. Apenas eram consideradas válidas as calibrações que 

apresentassem um coeficiente de correlação (R
2
) superior a 0.9999. 

Esta tarefa era necessária realizar diariamente, uma vez que as sondas são extremamente sensíveis a 

pequenas alterações do sistema, tal como variação da temperatura da água, a alteração do nível da 

água devido à evaporação, sujidades acumuladas nas hastes da sonda.  
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Fig. 71 Calibração da sonda de nível hidrodinâmico através do softwater Hr WaveData obtendo-se  

R
2
 superior a 0.9999.  

 

A última etapa antes de ativar os batedores, corresponde à definição das condições a gerar, através da 

inserção dos dados no programa Hr WaveMaker. 

Em águas profundas, junto à sua zona de geração, a agitação marítima propaga-se de forma 

multidirecional. No caso de águas pouco profundas, tal fato já não se sucede uma vez que sente a 

influência do efeito da refração e do empolamento resultando na diminuição da dispersão direcional 

(Silva, 2010). Por esse mesmo motivo, as condições de agitação marítima geradas no laboratório 

foram condições irregulares sem dispersão direcional.  

A série irregular de ondas unidirecionais pretendida era caracterizada pelos parâmetros indicados na 

figura 72. Recorrendo ao software Hr WaveMaker definiu-se os parâmetros do protótipo a representar 

em modelo, nomeadamente, a profundidade, a escala e o espetro de agitação irregular. Optou-se pela 

geração de ondas segundo o espetro de Jonswap, adotando o valor médio para o ‘parâmetro de reforço 

de pico’ (γ=3.3).   

 Selecionou-se a opção de compensação Setdown, sendo de considerável importância para aplicações 

em água com baixas profundidades, permitindo a simulação realista do efeito de Setdown. Este efeito 

traduz-se no abaixamento da superfície do mar devido à diminuição da pressão, consequência do 

aumento da energia cinética associada ao movimento orbital das partículas de água, sob ação de um 

grupo de ondas com maiores amplitudes (Beresford, 2007b). 



Estudo de Soluções de Enraizamento de Esporões 

 

67 

 

Fig. 72 Software Hr WaveMaker utilizado para definição da agitação marítima a gerar no interior  

do tanque de ondas. 

 

Depois de se introduzir as características do tipo de agitação pretendida, a informação é conduzida aos 

motores do sistema, movendo os batedores, de forma a reproduzir as condições hidrodinâmicas 

correspondentes às do protótipo. Apesar de para o caso prático apenas se estar interessado na definição 

dum estado de agitação irregular, o sistema de geração de ondas consegue reproduzir vários tipos de 

agitação marítima tais como, agitação regular ou ondas bidirecionais (Beresford, 2007b). 

O modelo físico era sujeito a ação da agitação marítima por períodos consecutivos de 1h, no qual se 

mediu o espetro de agitação marítima incidente. Após esse período, paravam-se os batedores para 

observar alterações ocorridas e registar fotograficamente a evolução da linha de costa. Os ensaios 

tinham uma duração total de 15h, efetuando medições regulares do perfil longitudinal da praia ao fim 

de 8h e 15h. A duração correspondente de ensaio em protótipo era aproximadamente de 91.2 h o que 

corresponde a praticamente quatro dias de solicitação sobre a praia. 
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Fig. 73 Software HR Wave Data para aquisção de dados. 

 

Através da recolha e análise de dados, constatou-se que a altura de onda significativa era ligeiramente 

inferior à pretendida (fig. 73). O programa Hr WaveMaker possui uma opção (Gain), fator de ganho, 

que permite corrigir estas diferenças existentes entre os parâmetros introduzidos e os que ocorrem na 

realidade. Conseguiu-se, assim, garantir alturas de onda significativas com, pelo menos, 2 m. 

 

4.5. RESULTADOS OBTIDOS 
Devido ao tempo limitado que foi concedido para a utilização do tanque de ondas do Laboratório de 

Hidráulica, não houve possibilidade de realizar ensaios preliminares de modo a otimizar as 

metodologias a adotar. Por esse motivo, realizou-se um ensaio, considerado de controle, com o apoio 

de investigadores experientes na área, durante o qual não foram efetuadas quaisquer medições, tendo-

se apenas observado o comportamento do modelo perante determinadas solicitações por parte da 

agitação marítima. Tal fato permitiu chegar-se a um consenso sobre o procedimento experimental a 

realizar, tendo-se verificado que todos os testes decorreram sem registos de anomalias. Apenas há a 

salientar que para a construção do modelo do ensaio VI, colocou-se um saco de areia, que continha 

brita oculta, a sotamar da solução, o que poderá ter influenciado a resposta da linha de costa. 

 

Os perfis longitudinais para cada ensaio resultaram de várias medições, a partir da série de guias de 

acrílico que serviram de referência fixa, em posições espaçadas de 25 cm. Foi medida a distância 

desde as guias de acrílico até ao limite superior da praia onde a ação das ondas causa influência, 

tendo-se denominado por “linha de praia”, até ao ponto de interseção do nível de água com praia, 

“linha de água” ou linha de costa, e até ao limite submerso no qual se começa a sentir a influência dos 

fundos, “linha imersa” (fig. 74), ou seja, para o qual o transporte sedimentar por ação das ondas 

começa a ter alguma relevância. Recolhendo estes dados, tornou-se possível obter um traçado em 

planta para cada linha. 

 

Mediu-se, para cada tipologia de estrutura de defesa costeira, a evolução do perfil longitudinal do 

modelo de fundos móveis, após um período de 8h e 15h de ação contínua de agitação marítima, tendo-

se obtido determinada configuração para cada solução analisada. Para a situação inicial, após a 

construção de cada modelo, para uma profundidade de água de 24 cm, a linha de referência do nível de 
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superfície de água, encontrava-se a uma distância das guias em acrílico constante, para toda a extensão 

do modelo, de aproximadamente 2.5 m. Este valor serve para comparação com os resultados obtidos, 

após ação da agitação marítima. 

 

 
Fig. 74 Realização de medições, de 25 em 25cm, do comprimento entre as guias de acrílico até a linha de praia, 

linha de água e a linha imersa. 

 

Após a ativação dos múltiplos batedores instalados, comprovou-se a geração de ondas que se 

propagavam até à praia segundo a direção longitudinal do tanque de ondas. Verificou-se a incidência 

da agitação marítima obliquamente à base da praia, através da orientação da linha de rebentação sobre 

a praia. Imediatamente após a propagação da agitação marítima, notou-se o aparecimento de formas de 

fundo, ripples, que serviam como indicação do sentido no qual ocorria o transporte de sedimentos. 

 

4.5.1. ESPORÃO DE CONFIGURAÇÃO RETILÍNEA (ENSAIO I) 

Quando se inicou a fase de ensaios, para o caso em que apenas se implantou uma estrutura transversal, 

já se tinha uma previsão aproximada da evolução do perfil longitudinal da praia e da sua configuração 

final, uma vez que existe o conhecimento dos seus impactos originados pela interrupção do caudal 

sólido longitudinal. 

Ao fim de 2h de ensaio, já era possível verificar alterações na linha de praia, correspondendo a uma 

previsão da configuração final expectável. Com o decorrer do ensaio, verificou-se a continuação da 

evolução da configuração da praia. Após as 15h de solicitação, efetuaram-se medições do perfil 

longitudinal da praia, apresentando-se os resultados na figura 75.  
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Fig. 75 Configuração longitudinal da praia medida após 15h de solicitação de agitação marítima  

para a solução com um esporão de configuração linear (Ensaio I). 

 

No final, observou-se o recuo generalizado da praia, por ação das correntes longitudinais induzidas no 

tanque, tendo a linha de água recuado cerca de 0.5 m, comparativamente com a situação inicial, tal 

como se pode observar pela figura 75. As figuras 76 a 77 ilustram a configuração final do modelo de 

fundos móveis de diferentes perspetivas. 
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Fig. 76 Configuração da praia a sotamar do esporão obtido após 15h de solicitação marítima (Ensaio I). . 

 

Fig. 77 Configuração da praia após 15h de solicitação marítima (Ensaio I). 
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4.5.2.  ESPORÃO COM ESTRUTURA LONGITUDINAL ADERENTE (ENSAIO II) 

A influência da estrutura fez-se sentir após 4h de ensaio, ocorrendo diminuição da quantidade de areia 

a barlamar da estrutura aderente. 

Após submeter-se o modelo, da solução resultante da combinação de um esporão com uma obra 

aderente, a 8h de agitação marítima, verificou-se, de forma geral, o recuo da praia (fig. 78). Não se 

observou a definição de uma linha de praia a barlamar do paredão, significando que a cota máxima 

atingida pelas ondas, alcançava a estrutura longitudinal aderente. 

Tal como se pode observar na figura 79 e 81, a zona de enraizamento a sotamar do esporão, não sofreu 

grandes alterações, tendo-se mantido um depósito local de areia.  

 

 

Fig. 78 Configuração longitudinal da praia medida após 8h de solicitação de agitação marítima para a solução 

com um esporão e uma estrutura longitudinal aderente (Ensaio II). 
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Fig. 79 Comportamento da praia a sotamar do esporão após 8h de solicitação marítima (Ensaio II). 

 

Na figura 80, verifica-se o galgamento da praia a sotamar da extremidade da estrutura longitudinal 

aderente. Tal fato permitia prever o desaparecimento da areia local devido a fenómenos de difração, 

quando exposto a uma duração mais prolongada de agitação marítima. 

  

Fig. 80 Pormenor da zona de enraizamento do esporão e a barlamar da obra aderente após 8h de agitação 

marítima tendo-se constatado recuo da praia; ocorrência de galgamento na extremidade do paredão (Ensaio II). 



Estudo de Soluções de Enraizamento de Esporões 

 

74  

 

Fig. 81 Configuração da praia após 8h de solicitação marítima (Ensaio II). 

 

Após medição dos perfis, retomou-se o ensaio até totalizar as 15h de ensaio. Nesse período de tempo, 

verificou-se o rebaixamento da praia na zona influenciada pela implantação da obra aderente, fato que 

se tornou mais notório no final do teste. 

Ao fim das 15h de ensaio, efetuaram-se novas medições do perfil longitudinal da praia, obtendo-se os 

perfis representados na figura 82. Observou-se o desaparecimento, praticamente total, da praia a 

barlamar da estrutura longitudinal aderente (fig. 83 e 84). Porém, ficou retido um depósito de areia 

imediatamente a sotamar do esporão, na zona do enraizamento, que não sofreu variações 

significativas, comparativamente com o perfil apresentado após 8h, sendo um indício de uma possível 

estabilização local (fig. 85). 

Na extremidade da obra aderente, acentuaram-se os processos de erosão ocorridos, tal como se previa 

pela configuração da praia ao fim de 8h. Consequentemente, a estabilidade da estrutura aderente foi 

afetada uma vez que se constatou o deslocamento de blocos de pedra no manto resistente (fig. 86). 
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Fig. 82 Configuração longitudinal da praia medida após 15h de solicitação de agitação marítima para a solução 

com um esporão e uma estrutura longitudinal aderente (Ensaio II). 

 

 

Fig. 83 Recuo da linha de praia a sotamar do esporão após 15h de solicitação marítima (Ensaio II). 
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Fig. 84 Configuração da praia após 15h de solicitação marítima (Ensaio II). 

 

  

Fig. 85 Pormenor do depósito de areia existente a sotamar do esporão, na zona do enraizamento, após 15h de 

solicitação de agitação marítima (Ensaio II). 
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Fig. 86 Pormenor do recuo da linha de praia a sotamar da estrutura evidenciando o agravamento dos fenómenos 

de erosão na extremidade da estrutura (à esquerda) e pormenor do paredão no qual se pode observar o 

deslocamento de pedras do manto resistente (à direita) (Ensaio II). 

  

4.5.3.  ESPORÃO COM ESTRUTURA LONGITUDINAL ADERENTE A SOTAMAR COM DUPLO REMATE (ENSAIO III) 

Este ensaio demonstrou um comportamento análogo à solução anterior (esporão combinado com uma 

estrutura longitudinal aderente). Contudo, existiram alterações na configuração da praia, influenciados 

pela implantação de um duplo remate na extremidade da obra aderente. 

Devido à corrente longitudinal induzida, ao final da 8ª hora, a configuração do perfil longitudinal da 

praia era já nítida (fig. 87 a 89). A linha de praia atingiu o remate exposto à agitação marítima, tendo-

se dado transposição de sedimentos através da secção da estrutura, through passing, (fig. 90). Tal fato 

foi proporcionado pelas características mergulhantes que foram incubidas a este remate, facilitando, 

assim, a passagem de areias. 
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Fig. 87 Configuração longitudinal da praia medida após 8h de solicitação de agitação marítima para a solução de 

combinação do esporão com uma E.L.A. com duplo remate (Ensaio III). 

 

 

Fig. 88 Recuo da linha de praia a sotamar da estrutura após 8h de solicitação marítima (Ensaio III). 
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Fig. 89 Configuração da praia após 8h de solicitação marítima (Ensaio III). 

 

  

Fig. 90 Pormenor dos remates no qual se observa a ocorrência de through passing no remate mergulhante 

(Ensaio III). 

Passadas 11 horas de ensaio, a praia a barlamar à estrutura longitudinal aderente tinha desaparecido 

praticamente na sua totalidade. Quando se atingiu as 15h de ensaio, verificou-se a inexistência de praia 

a barlamar do paredão, exceto, e tal como já se tinha reparado no ensaio anterior, na zona de 

enraizamento a sotamar do esporão, onde se manteve um depósito de areia (fig. 94). No local de 

implantação dos remates, observou-se o recuo da linha de praia para a zona a sotamar do remate. 

Apesar disso, denotou-se acreção no espaçamento existente entre remates, devido a fenómenos de 

difração (fig. 95). 
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Comparativamente com o ensaio anterior, de configuração similar, esta solução demonstrou um recuo 

menos acentuado da linha de praia quando sujeito aos processos erosivos, tal como se pode visualizar 

na figura 91. Nas figuras 92 e 93, ilustra-se o efeito dos fenómenos erosivos no modelo de fundos 

móveis . 

 

 

Fig. 91 Configuração longitudinal da praia medida após 15h de solicitação de agitação marítima para a solução 

de combinação do esporão com uma E.L.A.  com duplo remate (Ensaio III). 
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Fig. 92 Recuo da linha de praia a sotamar da estrutura após 15h de solicitação marítima (Ensaio III). 

 

Fig. 93 Configuração da praia após 15h de solicitação marítima (Ensaio III). 
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Fig. 94 Pormenor do banco de areia comprovando a sua estabilização na zona de enraizamento  

a sotamar do esporão (Ensaio III). 

 

  

Fig. 95 Pormenor dos remates observando-se que a linha de praia recuou para além do remate exposto, 

 evidenciando acreção de areia entre remates (Ensaio III). 

 

4.5.4. ESPORÃO COM PERFIL CURVILÍNEO A SOTAMAR (ENSAIO IV) 

Decorrida a 1ª hora de ensaio, obteve-se um ligeiro esboço da linha da praia. Tal fato permitia prever a 

evolução da linha de praia, complementada com a direção dos ripples que indicavam a ocorrência do 

transporte sedimentar para a zona de enraizamento do esporão. Sendo assim, previa-se a formação de 

um aglomerado de areia local, a sotamar do esporão. Passadas três horas, confirmou-se este 

pressuposto (fig. 96). 
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Fig. 96 Formação de um depósito de areia local a sotamar do esporão após 4h de solicitação de agitação 

marítima (Ensaio IV). 

 

No final das 8h de ensaio, a medição do perfil longitudinal da praia permitiu verificar a ocorrência de 

acreção, na zona imediatamente a sotamar do esporão, tendo a linha de água “avançado” 

aproximadamente um metro (fig. 97). 

Relativamente à configuração da linha de costa, observou-se o seu recuo, significando que o transporte 

longitudinal de sedimentos permanecia a sotamar do esporão (fig. 98 a 100). 

 

 

Fig. 97 Configuração longitudinal medida após 8h de solicitação sobre o modelo de fundos móveis a sotamar de 

um esporão curvilíneo (Ensaio IV). 
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Fig. 98 Comportamento da praia a sotamar do esporão curvilíneo, após 8h de solicitação marítima (Ensaio IV). 

 

 

Fig. 99 Configuração da praia após 8h de solicitação marítima (Ensaio IV). 
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Fig. 100 Pormenor do depósito de areia, após 8h de ensaio, originado por fenómenos de difração, tendo se 

acumulado uma grande quantidade de areia, quase atingido a cota de coroamento do esporão (Ensaio IV). 

 

Após 13h de ensaio, verificou-se que o perfil longitudinal tinha praticamente estabilizado. O depósito 

sedimentar mantinha uma extensão de cerca de um metro sobre o mar (fig. 104) e um recuo da costa 

de igual valor a sotamar da praia. Por esse mesmo motivo, deu-se por encerrado este ensaio, pois 

considerou-se que a persistente exposição à agitação marítima, apenas iria resultar no aumento da taxa 

de sedimentos erodidos, permanecendo a configuração da praia (fig. 102 e 103). Os resultados obtidos, 

após 13h de solicitação marítima, encontram-se representados na figura 101.  

 

 

Fig. 101 Configuração longitudinal medida após 13h de solicitação sobre o modelo de fundos móveis a sotamar 

de um esporão curvilíneo (Ensaio IV). 
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Fig. 102  Comportamento da praia a sotamar do esporão curvilíneo, após 13h de solicitação marítima, não 

apresentando variações significativas de transporte sedimentar, comparativamente com a medição anterior 

(Ensaio IV). 

 

Fig. 103 Configuração da praia após 13h de solicitação marítima (Ensaio IV). 



Estudo de Soluções de Enraizamento de Esporões 

 

87 

 

 

Fig. 104 Pormenor do depósito de areia, após 13h de ensaio, originado por fenómenos de difração, tendo-se 

mantido constante o aglomerado sedimentar a sotamar do esporão (Ensaio IV). 

 

4.5.5. ESPORÃO COMBINADO COM QUEBRAMAR DESTACADO (ENSAIO V) 

Como já referido, pretendeu-se com este ensaio analisar o comportamento de uma solução 

complementar denominada soft, na medida em que era aplicada com recurso a tubos geossintéticos. 

Apenas foi necessário submeter o modelo a 1 hora de agitação marítima para se observar o 

aparecimento nítido de um saliente, que tendeu a aumentar com a evolução temporal do ensaio. 

Após a exposição do modelo a 8h de agitação marítima, procedeu-se à medição dos diferentes perfis 

longitudinais, estando as suas configurações representadas na figura 105. Constatou-se que o saliente 

tendeu a aumentar, mas não foi o suficiente para atingir o quebramar destacado, ou seja, não houve a 

formação de um tômbolo (fig. 108). 

Apesar da acreção generalizada na zona de enraizamento do esporão e a sotamar do quebramar 

destacado, registou-se a ocorrência de erosão costeira, relativamente acentuada, a sotamar da praia 

(fig. 106 e 107). 
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Fig. 105 Configuração longitudinal da praia medida após 8h de solicitação de agitação marítima para a solução 

com um esporão e um quebramar destacado (Ensaio V). 

 

 

Fig. 106 Comportamento da praia à combinação de um esporão com um quebramar destacado, após 8h de 

solicitação marítima (Ensaio V). 
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Fig. 107 Configuração da praia após 8h de solicitação marítima (Ensaio V). 

 

 

Fig. 108 Pormenor do saliente originado a sotamar do quebramar destacado, e do depósito sedimentar na zona 

de enraizamento do esporão, ao fim de 8h. (Ensaio V). 
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Após perfazer-se 15 horas de ensaio, observou-se que era estável a acumulação de areia existente na 

zona de enraizamento, a sotamar do esporão, não se denotando efeitos de erosão costeira. Acabou por 

não se verificar a constituição de um tômbolo, estando presente, durante todo o ensaio, um saliente, 

que tendeu a concentrar-se após as 15h de solicitação marítima (fig. 112). Verificou-se o agravamento 

do recuo a sotamar da praia, atingindo valores de perda de praia cuja extensão transversal era 

ligeiramente superior a 1 m (fig. 109). As figuras 110 e 111 evidenciam a configuração final do 

modelo de fundos móveis após uma exposição de 15h à agitação marítima. 

 

 

Fig. 109 Configuração longitudinal da praia medida após 15h de solicitação de agitação marítima para a solução 

com um esporão e um quebramar destacado (Ensaio V). 
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Fig. 110 Comportamento da praia no caso da combinação de um esporão com um quebramar destacado, após 

15h de solicitação marítima (Ensaio V). 

 

Fig. 111 Configuração da praia após 15h de solicitação marítima (Ensaio V). 
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Fig. 112 Pormenor do saliente originado a sotamar do quebramar destacado, e do depósito sedimentar na zona 

de enraizamento do esporão, ao fim de 15h de solicitação marítima (Ensaio V). 

Realizadas as 15h, decidiu-se alterar a cota de coroamento da estrutura destacada, tornando-o assim, 

submerso. Sem se reconstruir o modelo de fundos móveis, mantendo-se a configuração obtida ao fim 

de 15h, submeteu-se a praia a 4 horas adicionais de agitação marítima para observar as alterações 

resultantes da implantação de um quebramar destacado submerso. No final, realizaram-se novas 

medições, obtendo as configurações representadas na figura 113. 

As diferenças mais evidentes que se constataram foram a redução da extensão do saliente, 

sobressaindo, apenas, uma ligeira proeminência, a formação de ripples entre o saliente e o quebramar 

destacado (fig. 116) e a permanente ocorrência de erosões severas a sotamar da praia (fig 114 e 115). 

Constatou-se que a sotamar do esporão, na zona de enraizamento, o depósito de areia “ganhou” 

terreno sobre a àgua, demonstrando que existiu acreção local de sedimentos. 
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Fig. 113 Configuração longitudinal da praia medida após 4h adicionais de solicitação de agitação marítima para a 

solução com um esporão e um quebramar destacado submerso (Ensaio V). 

 

 

Fig. 114 Comportamento da praia à combinação de um esporão com um quebramar destacado submerso, após 

4h adicionais de solicitação marítima (Ensaio V). 
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Fig. 115 Configuração da praia após 15h de solicitação marítima (Ensaio V). 

 

Fig. 116 Pormenor das diferenças ocorridas, após aplicação de um quebramar destacado submerso, 

nomeadamente no formato do saliente, dos ripples existentes e do aglomerado de areia na zona de 

enraizamento do esporão, após 4h adicionais de agitação marítima (Ensaio V). 
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4.5.6.  CAMPO DE ESPORÕES (ENSAIO VI) 

Após 8h de ensaio, observou-se a presença de um depósito de areia, retido no espaçamento entre 

esporões (fig. 118 e 119). Existiu acumulação de sedimentos a sotamar do esporão mergulhante 

através da passagem de sedimentos pela secção, through passing, e pela ocorrência de fenómenos de 

difração (fig. 120). O fato do esporão encontrar-se oblíquo à costa e apresentar um perfil mergulhante, 

facilitou a passagem de sedimentos para sotamar, apaziguando os impactes erosivos, tal como se pode 

constatar pela configuração da linha de costa. 

As diferentes configurações longitudinais obtidas após 8h de solicitação marítima, encontram-se 

definidas na figura 117. 

 

 

Fig. 117 Configuração longitudinal da praia medida após 8h de solicitação de agitação para uma solução  

com um campo de esporões (Ensaio VI). 
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Fig. 118 Comportamento da praia após 8h de solicitação marítima para uma solução composta  

por um campo de esporões (Ensaio VI). 

 

Fig. 119 Configuração da praia após 8h de solicitação marítima (existência de um aglomerado de pedras a 

sotamar da praia, a ser removido) (Ensaio VI). 
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Fig. 120 Passagem de sedimentos através da estrutura transversal (through passing) (à esq), e depósito  

de areia existente entre esporões e a sotamar do esporão mergulhante, devido a fenómenos de  

difração (à dir.) (Ensaio VI). 

 

Aproveitou-se a paragem dos batedores de geração de ondas ao fim de 8h, para retirar o aglomerado 

de pedras, existente a sotamar da praia (fig. 119), com o objetivo de reduzir a sua influência na 

configuração da praia. Procedeu-se a esta tarefa com o maior cuidado possível, de modo a não 

provocar alterações no perfil do modelo de fundos móveis. 

Após 15h, obtiveram-se as configurações longitudinais representadas na figura 121. Reparou-se que o 

depósito de areia, delimitado pelos esporões, tinha praticamente estabilizado, não tendo sofrido 

grandes variações do perfil. A sotamar da estrutura, persistiram os fenómenos de erosão uma vez que 

se observou o recuo da linha de costa. Porém, os seus efeitos foram atenuados na medida em que não 

apresentou um recuo intenso da praia. Preservou-se o aglomerado sedimentar existente no espaço 

definido pelo esporão e o remate (fig. 124). 

No final do ensaio, constatou-se que ainda existiam algumas pedras a sotamar da praia. A remoção 

destas não foi muito eficaz pois grande parte encontrava-se soterrada. Estava-se perante uma 

dicotomia entre a remoção total das pedras e as alterações no perfil da praia que podiam daí advir. 
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Fig. 121 Configuração longitudinal da praia medida após 15h de solicitação de agitação para uma solução  

com um campo de esporões (Ensaio VI). 

 

Fig. 122 Comportamento da praia após 8h de solicitação marítima para uma solução composta  

por um campo de esporões (Ensaio VI). 

 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

3,5 

4 

4,5 

0 1 2 3 4 5 

Campo de esporões - 15h 

Linha praia Linha água Linha imersa estrutura de defesa costeira 



Estudo de Soluções de Enraizamento de Esporões 

 

99 

 

Fig. 123 Configuração da praia após 15h de solicitação marítima (existência de um aglomerado de pedras a 

sotamar da praia) (Ensaio VI). 

 

 

Fig. 124 Pormenor do esporão  mergulhante, evidenciando acreção a barlamar e a permanência  

de sedimentos existentes a sotamar devido a efeitos de difração e through passing. 
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4.6. ANÁLISE DE RESULTADOS 

Neste subcapítulo pretende-se analisar os resultados obtidos em 4.5 para os diferentes ensaios em 

modelo físico reduzido, de modo a avaliar o comportamento do perfil longitudinal de praia quando 

sujeito a uma ação contínua de agitação marítima, semelhante às condições energéticas da costa 

noroeste portuguesa. É preciso ter em mente que os testes foram elaborados para uma situação 

potencialmente mais gravosa da que ocorre no protótipo, pelo simples fato de que o modelo se 

encontrava em persistente situação de erosão, uma vez que não existia alimentação de areias a 

barlamar. 

A relação mais apropriada para manter as principais características em modelo é a semelhança de 

Frounde, uma vez que em problemas costeiros, a força da gravidade é a ação dominante para a 

representação das ondas. Tal fato significava a existência de efeitos de escala nos resultados obtidos, 

advindo daí dificuldades inerentes à interpretação dos resultados. Os efeitos de escala existentes estão 

associados a fatores como a viscosidade, tensões superficiais e forças de compressibilidade ocorrentes 

nos processos de interação entre ondas e sedimentos junto à zona de rebentação (fig. 49), podendo 

estes apresentar uma ligeira influência nos resultados. Porém, uma vez que se garantiu a correta 

reprodução da ação predominante, considerou-se a influência das restantes ações insignificantes 

(Taveira-Pinto, 2008), na configuração final dos perfis longitudinais da praia. 

Assim, admitiu-se que estes processos são adequadamente reproduzidos na região de rebentação do 

modelo tridimensional e que não existem perdas de areia, para o exterior do tanque, o que significa  

que as variações do volume de sedimentos da praia são devidas ao transporte longitudinal de 

sedimentos (Silva, 2010). 

Segundo Vicente (1997) a solução ideal deverá contemplar medidas de prevenção e medidas de 

controlo de erosão. Por esse motivo, será efetuada uma análise dos impactes das diferentes tipologias 

de enraizamento em relação à estabilidade da linha de costa e à capacidade de retenção sedimentar, 

quando sujeitas à ação da agitação marítima. Pretende-se analisar o comportamento individual de cada 

ensaio e depois, proceder à comparação de todos os trabalhos experimentais realizados, para iguais 

condições de solicitação marítima. 

O fato de se ter ensaiado a situação base, apenas com a implantação de um esporão com 

configuração retilínea, apresentou diversas vantagens. Para além de permitir obter um termo de 

comparação relativamente às alterações do perfil longitudinal com as outras soluções, permitiu 

também validar o comportamento do modelo uma vez que as modificações ocorridas na configuração 

da costa a sotamar de um esporão, devido a erosão são, atualmente, conhecidos. Sabia-se assim, se o 

modelo estava, qualitativamente, a evoluir conforme o que se constata com as situações reais da costa 

portuguesa. 

A aplicação de um esporão de configuração retilínea provocou o agravamento da erosão, tanto na zona 

de enraizamento como ao longo da praia a sotamar, tendo-se registado um recuo geral da praia de 

aproximadamente 0.5 m. A linha de praia esboçava um perfil equivalente ao que se esperava.  

Numa situação real, a “não intervenção” para controlo da erosão costeira traduzir-se-ia, 

eventualmente, numa exposição ao risco de um aglomerado edificiado que existisse no local. 

O trabalho experimental, resultante da combinação de um esporão com uma estrutura longitudinal 

aderente, demonstrou resultados considerados expectáveis, na medida em que é conhecido o efeito de 

estruturas longitudinais aderentes sobre a costa. Estas são usados em situações limite para proteger a 

zona edificada a sotamar deste. Essa função é cumprida uma vez que serve como uma “barreira” ao 

recuo da linha de costa. No entanto, essa proteção provoca o aumento do transporte transversal de 

areia, devido ao aumento da energia de reflexão da onda, resultando no possível descalçamento da 
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obra aderente colocando-a em risco de colapso. De modo a reduzir esse efeito, o talude da obra 

aderente apresentava uma suave pendente para que se desse uma maior dissipação de energia. 

Contudo, a proximidade entre a linha imersa e a linha de água obtida ao fim de 8h (fig. 78), fazia 

prever a diminuição de volume no perfil transversal de praia, levando futuramente ao seu 

desaparecimento. Poderá vir a ser necessário proceder à sua reparação, traduzindo-se assim em obras 

de despesas avultadas.  

Após as 15h, o fato do nível de superfície da água se encontrar em contacto com o paredão, significava 

que a praia a barlamar do paredão era inexistente, causando a instabilidade da estrutura, uma vez que 

se observou o deslocamento de blocos do manto resistente. 

Das 8h até as 15h de ensaio, constataram-se vários fatos originados pelos processos de erosão. 

Relativamente à zona do enraizamento do esporão, observou-se a fixação de um depósito sedimentar, 

garantindo a estabilidade da estrutura. Não obstante, a proteção global da estrutura de defesa costeira 

não foi assegurada, uma vez que os problemas locais de erosão, no seu enraizamento, foram 

transferidos para a extremidade da obra aderente. Aí, observou-se o recuo da linha de praia para o 

interior do paredão por fenómenos de difração, o que já era expectável após o que se tinha constatado 

ao fim de 8h. Tal fato resultou, tal como se pode observar na figura 125, no deslocamento dos blocos 

de pedra da sua posição inicial no manto resistente. 

Devido à consideração, em modelos físico, da indestrutibilidade dos blocos, o critério para a 

verificação da estabilidade da estrutura é relativo aos deslocamentos ocorridos no manto resistente 

(Taveira-Pinto, 2000). Desta forma, pode-se concluir que a estabilidade do paredão não foi garantida. 

 

 

Fig. 125 Erosão na extremidade da estrutura longitudinal aderente, consequência da erosão. 



Estudo de Soluções de Enraizamento de Esporões 

 

102  

 

A aplicação em modelo físico de um esporão curvilíneo a sotamar permitiu uma melhor compreensão 

do seu funcionamento. Quando este obstáculo era atingido pela agitação marítima, notava-se que as 

ondas sofriam uma expansão lateral por difração. Por influência dessa expansão, surgiram formas de 

fundo cuja direção se propagava para a zona de enraizamento a sotamar do esporão, evidenciando, 

assim, a ocorrência de transporte sedimentar para essa faixa (fig. 126). 

 

 
Fig. 126 Ripples indicando a direção do transporte sedimentar para a zona  

de enraizamento do esporão (Ensaio IV). 

 

Após medição dos perfis longitudinais, comprovou-se a criação de um depósito de areia na zona de 

enraizamento do esporão, tal como se tinha previsto. Relembra-se que este ensaio teve a duração total 

de apenas 13h, uma vez que o modelo de fundos móveis demonstrava ter-se adaptado à existência do 

esporão. O resultado obtido foi então uma significativa acumulação de areias na zona de enraizamento 

a sotamar do esporão, funcionando como medida de prevenção a problemas de estabilidade quer do 

esporão, quer do edificado urbano que possa existir nas proximidades.  

 

A formação de um depósito de areias na zona de enraizamento do esporão, solucionou os problemas 

de erosão local, contudo, transferiu-os para a zona a sotamar da praia. Observou-se o recuo da linha de 

costa em toda a sua extensão mas de forma amenizada. Este ensaio apresentou valores de erosão de 

menor intensidade, comparativamente com as restantes soluções, e a configuração do perfil 

longitudinal da praia demonstrou ter estabilizado. Não significa que os problemas de erosão tenham 

sido eliminados, uma vez que persistiam as correntes longitudinais, mas sim que para uma exposição 

prolongada do modelo de fundos móveis à agitação marítima, o processo de transporte de areia seria 

mais moroso. Uma hipótese possível que justifique este acontecimento poderá ser que, devido ao 

agravamento da erosão a sotamar, parte do depósito de areia seja “cedido” a sotamar, equilibrando as 

perdas de sedimentos. Assim, tornam-se menos evidentes os impactes devido à erosão. 
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A aplicação de um quebramar destacado a sotamar de um esporão apresentou resultados 

interessantes, relativamente à evolução da configuração da praia. Esta solução foi implantada em tubos 

geossintéticos de modo a observar o comportamento de soluções soft para condições energéticas de 

agitação marítima. 

 

Em primeiro lugar, é necessário justificar a posição onde foi implantada o quebramar destacado. O 

CEM (2002) apresenta a sugestão de vários autores para antecipar a resposta da linha de costa à obra 

destacada. Aplicou-se a expressão de Dally and Pope (1986), recomendada pelo CEM (2002), no qual 

se posicionou a estrutura de modo a obter-se um 
  

 
 entre 0.5 e 0.67 uma vez que se pretendia a 

formação de um saliente. A constituição de um tômbolo não era de todo desejada pois este funcionaria 

como um esporão natural, na medida em que constitui um obstáculo ao transporte sedimentar. Ao fim 

de 15h de ensaio, comprovou-se o critério de Dally and Pope, nunca se tendo originado um tômbolo. 

 

O comportamento do modelo de fundos móveis para a solução testada decorreu como esperado. 

Através da ocorrência de fenómenos de difração, os sedimentos foram transportados para sotamar do 

quebramar destacado, formando um depósito de areia. Após 8h de ensaio era notório a acumulação de 

areia na zona do enraizamento do esporão, providenciando função de prevenção à erosão local. Esse 

aglomerado de areia manteve-se inalterado após nova leitura do perfil longitudinal de praia. Tal fato 

poderá evidenciar o alcançe de um equilíbrio dinâmico local.  

 

No entanto, as vantagens proporcionadas por esta solução foram à custa da transferência dos 

problemas de erosão para sotamar da praia, apresentando recuos significativos da linha de costa, 

comparativamente com os restantes ensaios. Tratou-se da solução mais desfavorável, em termos de 

estabilização da linha de costa, mas, tal fato poderá estar relacionado com fatores externos ao 

comportamento da praia às estruturas como, por exemplo, a escala utilizada não ter sido a mais 

apropriada para a análise do conjunto. Considerando que este tipo de estruturas causa influência num 

troço costeiro de 1000 m (500 m a barlamar e a sotamar), as perturbações seriam sentidas, em modelo, 

até uma extensão de cerca de 6.8 m no modelo. Para esse comprimento, a configuração do modelo de 

fundos móveis poderá ter resultado do efeito das correntes circulares existentes na zona de acumulação 

de sedimentos no tanque de ondas. 

 

Após alteração das características do quebramar, tornando-o submerso, resultou na diminuição da 

extensão do saliente. Este comportamento era expectável, consequência da maior exposição direta à 

agitação marítima, tendo-se observado também um aumento ligeiro de sedimentos depositados na 

zona de enraizamento do esporão. Assim sendo, esta solução demonstrou-se eficaz na questão de 

retenção de sedimentos. Os problemas de erosão na zona a sotamar da praia persistiram. Porém,  

dever-se-ão principalmente ao fato da praia já se encontrar em grave situação de erosão após as 15h de 

agitação marítima, do que consequência da implantação do quebramar submerso.  

Relativamente à estabilidade da estrutura, considerada soft, observou-se que sofreu deslocamentos 

(fig. 127) podendo ser um indício de que a sua aplicação nas condições adotadas não é adequada uma 

vez que a estabilidade da estruturas não foi assegurada. No entanto, podem estar presentes efeitos de 

escala ou de modelo que alterem os resultados relativamente ao protótipo. 

 



Estudo de Soluções de Enraizamento de Esporões 

 

104  

  

Fig. 127 Ensaio com quebramar destacado submerso na situação inicial (à esquerda) e após 4 horas de 

solicitação marítima (à dieita) no qual se pode constatar o deslocamento dos tubos geossintéticos. 

 

O contratempo indicado no ponto 4.5 ocorreu para o ensaio VI composto por um campo de esporões. 

O fato de existir uma concentração de blocos pétreos a sotamar causou alterações no perfil 

longitudinal da praia. Aproveitou-se a paragem dos batedores ao fim de 8h, para retirar a maior parte 

dos blocos. No entanto, este procedimento teve de ser muito delicado pois senão poderia resultar na 

inviabilidade do ensaio devido a alterações provocadas na configuração da praia. Apesar de se ter 

retirado a maior parte dos blocos, ainda se mantiveram alguns soterrados. 

O fato do esporão encontrar-se oblíquo à costa e apresentar um perfil mergulhante contribuía para que 

não ocorrese interrupção total dos sedimentos, facilitando a passagem de sedimentos a sotamar e 

atenuando os impactes erosivos. Dotando o esporão com estas caracterísitcas previa-se que a acreção a 

barlamar fosse menos eficaz. No entanto, manteve-se um compartimento de areia entre esporões, ao 

longo de todo o ensaio (fig. 128). Assim sendo, o esporão cumpriu a sua função de formar um 

depósito de areia a barlamar. 

A ocorrência de fenómenos de difração e de through passing no esporão a sotamar permitiram a 

acumularção de areia na zona compreendida entre o esporão mergulhante e o remate. Deste modo, 

foram minorados os efeitos resultantes de fenómenos erosivos a sotamar da estrutura. Pareceu estar-se 

perante uma estabilização da linha de costa, no entanto, não é possível afirmar que tenha sido devido à 

estrutura de proteção costeira sendo, o mais provável, consequência do aglomerado de pedras 

existente. 
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Fig. 128 Depósito de areia delimitado pelo espaçamento existente entre esporões(Ensaio VI). 

 

Os diferentes perfis de linha de água para cada ensaio, após a exposição do modelo a 15h de agitação 

marítima, encontram-se representados na figura 129. De um modo geral, conclui-se que o esporão com 

perfil curvilíneo a sotamar foi a solução que apresentou resultados mais favoráveis, numa perspetiva 

de retenção de sedimentos na zona de enraizamento e na estabilização da configuração da linha de 

costa. As soluções correspondentes à combinação com um quebramar destacado e os campos de 

esporões mostraram-se eficazes a reter sedimentos na zona de enraizamento mas incapazes de 

preservar a linha de água. No entanto, não serão soluções a descartar, uma vez que apenas foram 

estudadas duas situações (emerso e submerso), existindo outras variáveis, cuja modificação na 

estrutura, poderá resultar na melhor mitigação dos problemas erosivos (comprimento, cota de 

coroamento, material, batimétrica, etc.). O quebramar destacado tem a vantagem de ser em tubos 

geossintéticos, podendo-se revelar mais económico do que outras soluções. Destaca-se como 

desvantagens, o fato de ser uma solução pouco utilizada, sabendo-se pouco acerca do seu 

comportamento, poderá não ter aplicação possível numa costa energética, como o caso da costa 

portuguesa e, caso seja submersa, fica oculta pondo em risco embarcações e nadadores. 

Relativamente aos testes da combinação de um esporão com uma estrutura longitudinal, com e sem 

remates, mostraram-se ineficazes na perspetiva de retenção de sedimentos. A praia que se encontrava a 

barlamar da obra aderente, praticamente desapareceu. Tal fato era previsível devido ao aumento da 

reflexão. Os processos erosivos foram transferidos para sotamar da obra aderente, observando-se o seu 

efeito na extremidade da obra, por fenómeno de difração. Após o que se tinha observado na praia do 

Furadouro, previa-se a obtenção de outro tipo de perfil longitudinal de praia, menos erodido. No 

entanto, uma estrutura longitudinal aderente a sotamar de um esporão constitui uma defesa necessária 

quando existe uma frente urbana edificada. 
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Fig. 129 Resultado final das diferentes configurações longitudinais obtidas após 15h de solicitação de  agitação 

marítima para todos os trabalhos experimentais. 

 

Na perspetiva de estabilização da linha de costa, a situação inicial (esporão retilíneo) demonstrou ter 

sido a solução mais eficaz. No entanto, não é o que se constata na realidade, sendo por isso necessário, 

proceder à análise dos resultados obtidos com uma certa atitude crítica. A obtenção destes resultados 

justifica-se pelo fato de que o modelo em fundos móveis, encontrar-se em persistente situação de 

erosão, nunca sendo alimentado a barlamar. Uma vez que as diferentes configurações de estruturas de 

defesa costeira foram ponderadas de forma a privilegiar a retenção sedimentar a sotamar do esporão, 

na zona de enraizamento, esse aglomerado de areia resultou da transferência de sedimentos existentes 

a sotamar do esporãoi, acentuando-se o recuo da linha de costa a sotamar destas zonas de acumulação. 

Relembra-se que na realidade, não é assim que necessariamente sucede e por isso considera-se que o 

resultado obtido em protótipo, seria menos severo. 

Indica-se na tabela 4-11, um resumo do comportamento de cada solução relativamente à sua eficácia 

em reter sedimentos e estabilizar a linha de costa. 
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Tabela 4-11 Síntese do comportamento de cada solução no tanque de ondas do LH-FEUP. 

  Retenção de sedimentos   Estabilidade da linha de costa 

Esporão prolongado com estrutura longitudinal 
aderente   

 

  

Esporão prolongado com estrutura longitudinal 
aderente duplamente rematado 

      

Esporão com perfil curvilíneo 
  

 
  

Esporão combinado com quebramar destacado 
emerso        

Esporão combinado com quebramar destacado 
submerso       

Campo de esporões a sotamar mergulhante 
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5 
5. SÍNTESE, CONCLUSÕES E 

DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 

 

5.1. CONCLUSÕES 

As estruturas de defesa costeira, cuja aplicação pretende proteger os trechos costeiros vulneráveis  à 

erosão, induzem fenómenos de instabilidade a sotamar que se sobrepõem aos fenómenos erosivos em 

curso. Por esse motivo, o presente trabalho debruçou-se sobre o estudo de tipologias de enraizamento 

de esporões no sentido de minimizar esses impactos. Para questões de erosão, não existem soluções 

únicas e definitivas, especialmente quando se está perante uma costa muito dinâmica cujos fenómenos 

de erosão estarão sempre presentes, com tendência para se agravar no futuro e com consequências 

cada vez maiores, caso se continue a autorizar a ocupação humana ao longo da costa (EUrosion, 

2006). 

Ao longo da costa portuguesa, existem vários troços costeiros cuja situação é considerada de risco, 

devido à elevada intensidade dos fenómenos erosivos e dos potenciais prejuízos que provocam.  

As questões de investigação deste trabalho foram, como já referidas, sobre a evolução fisiográfica da 

zona costeira, a sotamar de um esporão, quando sujeita a condições energéticas de agitação marítima e 

de défice sedimentar persistente. Estas situações demonstraram a necessidade de novas técnicas ou o 

aperfeiçoamento das estratégias normalmente adotadas.  

O adequado funcionamento de um esporão é ainda hoje motivo de investigação. Pretende-se, por isso, 

dar uma contribuição para a melhoria do conhecimento sobre o comportamento da costa, após a 

construção de estruturas transversais, uma vez que a informação disponível é ainda insuficiente. É de 

extrema importância estudar novas soluções capazes de mitigar os seus efeitos, uma vez que os 

problemas associados aos fenómenos erosivos traduzem-se em custos avultados. 

A escolha de uma solução de defesa costeira resulta da ponderação de vários factores, tais como o 

clima de agitação marítima, o regime de marés, as características morfosedimentares da costa, o 

trânsito sedimentar longitudinal, a disponibilidade de recursos, a experiência em obras de proteção e 

os custos de construção e exploração. 

A metodologia de investigação utilizada permitiu ajudar a compreender a amplitude dos problemas 

causados pelos fenómenos de erosão, investigar o que já foi feito, e elaborar diferentes tipologias de 

enraizamento de esporões cuja aplicação resultasse na mitigação dos impactes negativos locais de 

origem erosiva, uma vez que a sua eliminição não é considerada viável. As diferentes propostas para 

soluções de enraizamento de esporões, cuja configuração poderá melhorar o desempenho em relação a 

instabilidades localizadas, encontram-se indicados no Capítulo 3. Com as tipologias definidas e por 

questões de limitação de tempo, procedeu-se à modelação física no tanque de ondas do LH-FEUP de 

apenas algumas das soluções identificadas. Realizou-se sete ensaios no total (esporão com perfil 



Estudo de Soluções de Enraizamento de Esporões 

 

110  

retilíneo; esporão com E.L.A.; esporão com E.L.A. e duplo remate; esporão curvilíneo; esporão com 

quebramar destacado (emerso e submerso); campo de esporões), correspondentes às soluções que se 

previam ser as mais eficazes. 

Os ensaios realizados pretendiam analisar duas componentes, a de prevenção e a de controle de erosão 

a sotamar. Assim, a eficácia de cada solução seria determinada pela sua capacidade de reter 

sedimentos e/ou de retardar a dinâmica de recuo da linha de costa. 

Na figura 129 apresentaram-se resultados comparativos para as soluções testadas. Em primeiro lugar, 

os resultados permitiram concluir que o esporão com perfil curvilíneo a sotamar apresentou o melhor 

comportamento, de todas as soluções, tanto na retenção sedimentar na zona de enraizamento a sotamar 

do esporão, como na estabilidade da linha de costa. As soluções compostas por um quebramar 

destacado e um campo de esporões demonstraram-se eficazes na retenção do depósito de areia, 

formando um depósito sedimentar a sotamar do esporão na zona do enraizamento. Contudo, para o 

caso do quebramar destacado, esse não foi igualmente eficaz quando se tratou da estabilização da linha 

de costa a sotamar da praia. No entanto, deixou-se a indicação de que poderá não estar diretamente 

relacionado com a tipologia da solução, mas sim com a escala longitudinal utilizada em modelo físico, 

que poderá não ter sido a mais adequada, tendo em conta as dimensões do tanque de ondas. O caso do 

campo de esporões, demonstrou uma certa estabilização na linha de costa porém, não se pode concluir 

objetivamente, que tenha sido provocado pela configuração da estrutura ou por influência do 

aglomerado de pedras a sotamar da praia. As soluções constituídas por estruturas longitudinais 

aderentes, ficaram aquém das espectativas, tendo o paredão funcionado como um amplificador da 

energia de reflexão, resultando no desaparecimento da praia a barlamar. 

O recurso a modelação física apresentou como vantagens a fácil compreensão do comportamento do 

modelo de fundos móveis, permitindo inclusivamente a visualização de formas de fundo, imediamente 

após ativar-se o sistema de geração de ondas, que serviam como indicação da direção do transporte 

sólido. Tal fato permitia prever o comportamento final da praia perante os obstáculos existentes. 

A formação de depósitos de areia e a sua estabilização na zona de enraizamento a sotamar do esporão, 

tal como pretendido, resultou no agravamento dos processos erosivos a sotamar da praia, uma vez que 

se estava perante ensaios em situação persistente de erosão. Tal fato significa que a implantação de 

uma estrutura de defesa costeira necessita ser complementada com alimentação artificial de areias. 

Em suma, a análise das soluções de enraizamento sublinhou o fato de que eliminar os fenómenos 

erosivos é impraticável, uma vez que o principal agente responsável pelo transporte sedimentar, a 

agitação incidente, estará sempre presente, resultando num persistente défice sedimentar. Por mais 

eficaz que se apresente determinada solução, neste caso, o esporão com perfil curvilíneo, será sempre 

necessário efetuar intervenções de correção e mitigação durante a fase de exploração da estrutura. 

É importante referir que pretendia-se com este trabalho contribuir para a mitigação da erosão a 

sotamar do esporão, de modo a reduzir os problemas de instabilidade do edificado já existente. Não se 

pretende, de modo algum, promover a construção de urbanizações, a sotamar do esporão, ao longo do 

litoral. 

A evolução da erosão costeira é de difícil previsão. Por esse motivo, pretendia-se contribuir para o seu 

conhecimento, a nível localizado, quando se adotam diferentes tipologias de enraizamento uma vez 

que, segundo Veloso-Gomes et al.(1997), “deverá ser incentivada a investigação de novas soluções 

técnicas de defesa costeira e/ou o aperfeiçoamento das existentes”. 



Estudo de Soluções de Enraizamento de Esporões 

 

111 

5.2. DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 

Independentemente da eficácia de determinada solução, a tendência para a erosão costeira continuará a 

verificar-se se persistirem as condições de défice sedimentar generalizado, as quais não são 

controladas, a um nível global, pela estrutura de defesa costeira 

Tratando-se de um problema ainda numa fase inicial de estudo, considera-se importante promover o 

desenvolvimento de novas soluções de defesa costeira ou mesmo, aperfeiçoar as que demonstraram 

maior potencial na mitigação dos impactes erosivos. A intervenção somente em situações de 

emergência não é viável, pois são pouco duradouras para o investimento realizado (Eurosion, 2006). 

Considera-se interessante testar a solução de um esporão com perfil curvilíneo para diferentes 

curvaturas, com o intuito de aperfeiçoar o seu funcionamento. Seria também interessante tentar 

melhorar os resultados obtidos para a solução resultante da combinação de um esporão com um 

quebramar destacado submerso em tubos geossintéticos, nomeadamente numa perspetiva de maior 

estabilização da costa, pelo fato da facilidade do processo construtivo associada. Por ser uma solução 

soft, apresenta baixos custos construtivos, ideal para uma situação de contingencia atual cujo o País 

atravessa. No entanto, poderá se demonstrar menos eficaz. 

O fato da previsão da evolução da costa a sotamar de um esporão ser ainda um tema pouco explorado, 

abona a favor para a investigação, quer em modelação numérica, quer em modelação física, da 

antevisão do comportamento de um troço costeiro quando se interrompe o transporte sólido 

longitudinal em zonas expostas a condições altamente energéticas de agitação marítima. Assim, 

tornar-se-á possível garantir uma proteção mais adequada do território a sotamar de um esporão. 

Relembra-se que a análise dos resultados experimentais elaborada foi essencialmente qualitativa tendo 

por isso interesse, num estudo futuro, a utilização de perfiladores de fundo para a obtenção de perfis 

transversais 

A realização dos ensaios, em modelo físico no tanque de ondas, decorreu sempre com um nível 

constante de água. Seria interessante, apesar de difícil aplicação, analisar a influência das marés na 

alteração do perfil longitudinal da praia, através da variação do nível de água durante os ensaios. 

O desenvolvimento de trabalhos nesta área é assim muito importante numa perspetiva de que, no 

futuro, seja possível garantir, não só a estabilidade da zona urbana e a segurança dos moradores, como 

a preservação da praia cujo alto valor económico que lhe está associado, devido ao turismo, não 

poderá ser desprezado. 
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Esporão   A.1 
      

Localização   Praia do Carreço Data de Construção  Anos Setenta 

  

Descrição Geral               

 
Esporão em taludes de enrocamento, com uma extensão aproximada de 100 m, localizado na freguesia de 
Carreço, distrito de Viana de Castelo. Pretendeu-se com a sua construção a acreção de uma zona arenosa 
com função balnear e a defesa do aglomerado urbano existente no local. 
 
 
 
  

Enraizamento               

Nada a assinalar 





Esporão     A.2 

Localização    Praia Norte (Viana do Castelo) Data de Construção - 

  

Descrição Geral               

 
Implantado na praia Norte, no concelho de Viana de Castelo, este esporão encontra-se inserido 
numa zona predominantemente rochosa. Apresenta uma extensão de 100 m, em enrocamento 
e permite passagem pedonal através de um passadiço em madeira construído sobre o esporão. 
A sua construção permitiu criar uma zona balnear pois até aos anos 70, apenas existiam rochas 
neste local 

Enraizamento               

Nada a assinalar 





  

Campo de esporões A.3  
      

Localização Castelo do Neiva (Viana do Castelo) Data de Construção  Ver Descrição 

 
 

Descrição Geral               

Campo de esporões, em enrocamento, localizado na zona da  Pedra Alta, na freguesia  de 
Castelo do Neiva. É constituído por quatro esporões e uma estrutura longitudinal aderente. 
 
O esporão nº1 foi construído em 1987, a Norte da rampa varadouro, e apresenta uma  
extensão de 85 m. Procede-se atualmente à sua remoção.  
 
O esporão nº 2 foi construído em 1989 e tem um comprimento de 75 m. 
 
O esporão nº 3 e 4 foram construídos  em 1993, com características similares (75 m de 
comprimento e baixa cota de coroamento).  
 
Este campo de esporões  foi construído para  reduzir o processo erosivo na costa considerado 
de alguma gravidade, e garantir a estabilidade da frente marginal edificada e a segurança dos 
moradores. 
 

Enraizamento               

A combinação de um quebramar destacado com o  tômbolo formado funcionam como um 
esporão, acumulando areia a Norte e impedindo o transporte sedimentar para as praias a Sul. 
Tal facto agravou os problemas de erosão nas praias a sotamar, podendo-se constatar 
problemas erosivos a sotamar do esporões nº 2, 3 e 4. 
 
 



Pormenor               
 

 
Esporão nº 2 

 
Esporão nº 3 

 
Esporão nº 4 

  



Esporão  A.4  
      

Localização Foz do Neiva Data de Construção  1990 

  

Descrição Geral               

Denominado também por Esporão do Neiva, encontra-se inserido na freguesia de Castelo de 
Neiva do concelho de Viana do Castelo, na margem direita do rio Neiva. 
 
Trata-se de uma estrutura de defesa costeira com uma extensão aproximada de 160m,  
em enrocamento. 
 
A sua construção teve como principais objetivos a proteção e requalificação da zona costeira, 
conservação da natureza e da biodiversidade, preservação do património natural e 
paisagístico e defesa da zona edificada e seus habitantes (Veloso-Gomes, 2010c) 
 

Enraizamento               

Nada a assinalar 
 
 





Esporão  A.5  
      

Localização Foz do Cávado (Esposende) Data de Construção - 

 
 
 

  
 
 
 
 

Descrição Geral               

Estrutura de defesa costeira constituída por um esporão, com cerca de 150 m de comprimento, e uma 
estrutura longitudinal aderente, em enrocamento. Encontra-se implantada na margem direita da foz do rio 
Cávado em Esposende, distrito de Braga. 
 
Esporão com função de melhorar as condições de navegabilidade e de guiamento das correntes, e com o 
objetivo de fixar a restinga. 
 
 

Enraizamento               

Esporão combinado com uma estrutura longitudinal aderente 
 
 





Campo de esporões A.6  
      

Localização Ofir  (Esposende)   Data de Construção Ver descrição  

 

 
a) Esporão da Restinga 

  
b) Esporão das Torres 

 
c) Esporão das Pedrinhas  

 
 



  

Descrição Geral               

Campo de esporões constituído por três estruturas de defesa costeira em enrocamento. 
 
O esporão da Restinga, construído em 1983, apresenta um perfil curvilíneo a sotamar, com 
uma extensão de cerca de 270 m. Situa-se na restinga arenosa do estuário do rio Cávado e 
implantado num local que permite a proteção das fundações do complexo de apartamentos e 
do Hotel de Ofir, sujeitas às ações do mar. 
 
O  esporão das Torres, construído em 1986/1987,  encontra-se imediatamente a Sul de Ofir a 
Sul da zona habitacional. Pretendia-se com este esporão a acumulação de areia a barlamar, 
garantindo funções balnear e defesa costeira. 
 
O esporão das Pedrinhas, com 130 m, construído em 1986,  encontra-se a Norte do 
aglomerado de vivendas das Pedrinhas. Apresentava inicialmente, maior extensão mas 
procedeu-se ao seu encurtamento de modo a compensar  problemas erosivos que ocorriam a 
Sul (Veloso-Gomes, 2010c). 
 

Enraizamento               

O esporão da Restinga apresenta  comportamento “francamente satisfatório”  na zona do 
enraizamento. 
 
A construção do esporão das Torres “antecipou a erosão e a regressão do maciço dunar a 
sotamar”. 
 
O  esporão das Pedrinhas “antecipou um intenso processo erosivo para Sul” devido à 
interrupção do transporte sólido longitudinal (Veloso-Gomes, 2010c). 



Esporão  A.7  
      

Localização  Apúlia ( Esposende) Data de Construção - 

 
 
 
  

 
 
 
 

Descrição Geral               

Situa-se na margem direita da Ribeira da Fonte na freguesia de Apúlia, concelho de Esposende. O esporão, 
construído em enrocamento, apresenta uma extensão de cerca de 150 m. 
 
Este esporão desempenha função de “retenção parcial de areias na praia da Apúlia” e de “guiamento do 
ribeiro no sentido de evitar que a sua meandrização na praia, face à variabilidade hidrológica e às alterações 
de artificialização introduzidas na sua bacia, origine o desaparecimento do areal” (Veloso-Gomes, 2010c). 

Enraizamento               

Problemas erosivos imediatamente a sotamar  do esporão que atingiram a praia e as dunas (Veloso-Gomes, 
2010c). 
 
 



  



Esporão A.8  
      

Localização  Póvoa de Varzim Data de Construção - 

 
 
 

  
 
 
 
 

Descrição Geral               

 
Esporão em enroncamento com uma extensão aproximadada de 200 m. Tem função de 
proteção da zona edificada à ação da agitação marítima. 
 
Encontra-se inserido numa zona com maciços rochosos na própria costa, provendo uma 
defesa à erosão local. 

Enraizamento               

Nada a assinalar 





Esporão  A.9  
      

Localização  Praia de Angeiras (Matosinhos) Data de Construção       - 

 
 
 

  
 
 
 
 

Descrição Geral               

Esporão em enrocamento, com cerca de 50 m de comprimento, localizado na praia de Angeiras, 
no Concelho de Matosinhos.  
 
Permite a acreção de areia a barlamar do esporão, preservando a praia para funções balneares 
e de defesa do edificado existente. 
 
Encontra-se inserido numa zona com maciços rochosos na própria costa, servindo como defesa 
à erosão costeira. 

Enraizamento               

Nada a assinalar  





Esporão  A.10  
      

Localização  Carreiros ( Porto) Data de Construção        - 

 
 
 

  
 

 

Descrição Geral               

Esporão em betão com uma extensão de cerca de 180 m utilizado, antigamente, para fins 
comerciais, nomeadamente para transporte de mercadoria. 
 
Implantado num troço costeiro com existência abundante de formações rochosas, não 
apresenta, por esse motivo, indícios de causar impactos signifcativos sobre a linha de costa. 
 

Enraizamento               

Nada a assinalar 





Esporão  A.11  
      

Localização  Madalena (V. N. Gaia) Data de Construção        - 

 
 

 

Descrição Geral               

O esporão construído na praia da Madalena, é em enrocamento e possui  uma extensão de 
cerca de 150 m. Foi construído com o objetivo de proteção do exustor submarino existente a 
sotamar.  
 
São visíveis os efeitos do recuo da linha de costa a sotamar do esporão.  

Enraizamento               

Nada a assinalar 





Campo de esporões A.12  
      

Localização Praia de Espinho e de Paramos Data de Construção Ver Descrição 

 

 

Descrição Geral               

Campo de esporões em enrocamento, constituído por sete esporões ao longo da costa da 
cidade de Espinho e da freguesia de Paramos. Implantados com função de defesa costeira 
devido aos processos erosivos sentidos no séc. XIX.  
 
Na frente de Paramos encontra-se um campo de esporões com 300 m ,280 m e 280 m de 
extensão, respetivamente de norte para sul . Os dois esporões mais a norte, foram ambos 
construídos em 1981/1983. O esporão a sul foi construído mais tarde, sendo a sua construção 
realizada em 1985 (Veloso-Gomes, 2010c) 
 

Enraizamento               

O esporão nº 4 está combinado com uma estrutura longitudinal aderente a sotamar. 
 
O esporão nº 5 apresenta, a sotamar, um remate na zona de enraizamento. 
 
O esporão nº 6  está combinado com uma estrutura longitudinal aderente a sotamar com duplo 
remate. 

 
 



Pormenor               
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 

  



 

Pormenor               
 

 
 

 
 



 
 





  

Campo de esporões A.13  
      

Localização Praia de Esmoriz (Ovar) Data de Construção  Ver Descrição 

 

 

Descrição Geral               

Campo de esporões, em enrocamento, localizado na Praia de Esmoriz, concelho de Ovar. 
 
O esporão norte e o esporão sul foram ambos construídos em 1987 e apresentam um 
comprimento de 160 m e 180 m, respetivamente. A sua construção deveu-se ao facto de a 
frente edificada se encontrar em situação de risco elevado.  

Enraizamento               

A zona de enraizamento dos esporões apresenta-se complementada com obra longitudinal 
aderente. É possível observar problemas de erosão costeira a sotamar, através da retração da 
linha de costa. 



Pormenor               
 
 

 
 
 

 



  

Campo de esporões A.14  
      

Localização Praia de Cortegaça (Ovar) Data de Construção  Ver descrição 

 

 

Descrição Geral               

Campo de esporões em enrocamento localizado na Praia de Cortegaça, concelho de Ovar. 
 
O esporão norte, com 170 m de desenvolvimento, tem função de proteção do parque de 
campismo e dos seus utilizadores, em relação à ação da agitação marítima. 
 
O  esporão Cortegaça  Sul/ Maceda foi construído em 1989 com uma extensão de 150 m. A sua 
implantação teve como objetivo atenuar os fenómenos de erosão sentidos na zona do 
enraizamento do esporão norte. 
 
É possível observar, no local, arribas resultantes do processo evolutivo da erosão costeira 
(Veloso-Gomes, 2009). 

Enraizamento               

Denota-se problemas graves a sotamar do esporão norte tendo sido necessário extender a 
zona de enraizamento ao longo da linha de costa.  
 
Foi necessário  prolongar o esporão Cortegaça Sul /Maceda “para o interior, na mancha 
florestal, devido ao acentuado recuo da linha de costa” (Veloso-Gomes, 2009). 
 



Pormenor               
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Campo de esporões A.15  
      

Localização Praia de Furadouro (Ovar) Data de Construção  Ver descrição 

 

 
 

Descrição Geral               

 
Campo de esporões, em enrocamento, composto pelo esporão norte (1986) e pelo esporão sul 
(1982)  com 100 m e 300 m de desenvolvimento, respetivamente. Trata-se de uma esturuta de 
defesa costeira mista constituída por um esporão e uma obra longitudinal aderente na zona de 
enraizamento. 
 
Tem função de proteção da zona edificada que se encontra altamente exposta à ação das 
ondas. 
 
Verifica-se que a linha de costa, a Sul, se encontra recuada em relação às frentes edificadas 

Enraizamento               

 
O esporão sul é combinado, a sotamar, com uma estrutura longitudinal aderente de duplo 
remate. Tem apresentado um comportamento “satisfatório” à problemática do recuo local da 
linha de costa.  



Pormenor               
 

 
 

 
 
 



Esporão  A.16  
      

Localização  Praia da Torreira (Murtosa) Data de Construção       - 

 
 

 

Descrição Geral               

 Esporão  construído em enrocamento com cerca de 100 m de extensão. Funciona como um 
obstáculo ao transporte longitudinal de areia de modo a preservar a linha de costa a barlamar. 
 

Enraizamento               

 Nada a assinalar 





  

Campo de esporões A.17  
      

Localização  Praia da Barra e Costa Nova (Ílhavo) Data de Construção       - 

 
 

 

Descrição Geral               

Campo de esporões composto por 5 esporões (1 na Praia da Barra; 4 na Praia da Costa Nova). 
Construídos em enrocamento, apresentam uma extensão entre 100 e 120 m.  
 
Têm como objetivo a formação de uma linha de costa a barlamar destes, de modo a assegurar 
estabilidade  do aglomerado urbano existente no troço costeiro. 

Enraizamento               

  
O esporão nº 3 e nº 4  estão combinados com estruturas longitudinais aderentes a sotamar. 



Pormenor               

 

 
 

 
 

 
 

  



Pormenor               

 

 
 

 
 
 
 
 

 





  

Campo de esporões A.18  
      

Localização  Praia da Vagueira (Vagos) Data de Construção       - 

 
 

 

Descrição Geral               

Campo de esporões constituído por dois esporões na Praia da Vagueira, concelho de Vagos. 
Ambos construídos  em enrocamento e com um comprimento de cerca de 130 m.  
 
O esporão norte tinha como objetivo a proteção da zona urbana dos impactes da erosão 
costeira. Como se pode constatar pela fotografia aérea, denota-se a ocorrência de fenómenos 
de erosão na zona terminal da estrutura longitudinal aderente sendo expectável, num futuro 
próximo, a observação do fenómenos erosivos locais. 
 
O esporão sul tinha função de conservar um depósito de areia no compartimento existente 
entre esporões, de modo a atenuar os impactos da erosão costeira. 
 

Enraizamento               

O esporão norte apresenta-se combinado com uma estrutura longitudinal aderente a sotamar, 
na zona de enraizamento, com aproximadamente 650 m. 
 
O esporão sul possui um remate na zona de enraizamento combinado com dique artificial de 
areia. 
 



Pormenor               
 

 
 

 
 
 
 



Esporão  A.19  
      

Localização  Praia da Areão (Vagos) Data de Construção       - 

 
 

 

Descrição Geral               

Esporão localizado na praia do Areão, no concelho de Vagos, distritro de Aveiro, com perfil 
curvilíneo a sotamar. Construído em enrocamento, apresenta uma extensão de cerca de  
220 m. 
 
Tal como se pode constatar pela figura do esporão A.19, o fato de o esporão apresentar uma 
curvatura demonstrou-se favorável para a ocorrência de acreção sedimentar imediatamente a 
sotamar do esporão, na zona de enraizamento. 

Enraizamento               

Nada a assinalar  





Esporão  A.20  
      

Localização  Praia de Poço de Cruz (Mira) Data de Construção       - 

 
 

 

Descrição Geral               

Na praia de Poço da Cruz, situada no concelho de Mira, encontra-se implantado, em 
enrocamento, um esporão com perfil curvilíneo a sotamar.  
 
Tem uma extensão aproximada de 210 m. 

Enraizamento               

 Nada a assinalar 





  

Campo de esporões A.21  
      

Localização  Praia de Mira (Mira) Data de Construção  Década de Oitenta 

 

 

Descrição Geral               

Os dois esporões da praia de Mira apresentam uma extensão com cerca de 100 m e 70 m, 
respetivamente, e são construídos em enrocamento. Encontram-se afastados de cerca de 800 
m. 
 
O esporão norte, situado a cerca de 500 m a sul da frente urbana edificada, tem função de 
preservação da praia para questões balneares e defesa costeira.  
 
O esporão sul foi implantado com o objetivo de mitigar a ocorrência de possíveis problemas de 
erosão a sotamar do esporão norte. 
 
 

Enraizamento               

A estrutura foi recoberta com areia na zona do enraizamento do esporão de modo a facilitar o 
transporte eólico e minimizar os impactes paisagísticos. 
 
  



Pormenor               
 

 

 
 

 
 
 
 



  

Campo de esporões A.22  
      

Localização  Praia da Figueira da Foz (Fig. Da Foz) Data de Construção       - 

 

 

Descrição Geral               

Campo de esporões composto por 5 esporões em enrocamento de curta extensão (cerca de  
80 m) espaçados entre si de cerca de 200 m.  
 
Têm função de suster a erosão provendo a costa de funções balneares e de defesa costeira. 

Enraizamento               

O esporão nº 1 e nº 3 apresentam uma estrutura longitudinal aderente a sotamar. 
 
O último esporão inserido no campo de esporões possui um “remate” na zona de enraizamento a 
sotamar. 



Pormenor               
 

 
 

 
 

 
 

  



Pormenor               
 

 
 

 
 





Esporão A.23 
      

Localização  Praia da Costa de Lavos (Fig. Da Foz) Data de Construção       - 

 

 

Descrição Geral               

 O esporão, em enrocamento, encontra-se inserido na praia da Costa de Lavos, Concelho da 
Figueira da Foz. Apresenta uma extensão de cerca de 150 m. 
 
Foi construído com o objetivo de formar uma praia a barlamar do esporão de modo a servir 
para funções balneares e de defesa costeira. 

Enraizamento               

O esporão está combinado com uma estrutura longitudinal aderente a sotamar com cerca de 
250 m, em enrocamento. 





Esporão  A.24  
      

Localização  Praia da Leirosa (Rego da Leirosa) Data de Construção   

 

 

Descrição Geral               

Esporão construído em enrocamento, localizado na praia da Leirosa, concelho da Figueira da 
Foz, com cerca de 120 m de extensão. 
 
Pretendia-se com a sua construção a acreção de areia a barlamar, garantindo funções 
balneares e de defesa costeira no local.  

Enraizamento               

Existência de um “remate” na zona de enraizamento a sotamar do esporão. 





Campo de esporões A.25  
      

Localização  Praia da Vieira (Vieira de Leiria) Data de Construção       - 

 

 

Descrição Geral               

Construção de dois esporões em enrocamento, artificializando as margens do rio Lis, com o 
objetivo de guiamento das correntes e fixação da embocadura. 

Enraizamento               

Nada a assinalar  





Campo de esporões A.26  
      

Localização  Praia da Ericeira (Ericeira) Data de Construção       - 

 

 

Descrição Geral               

Campo de esporões, em enrocamento, inserido na praia da Ericeira, com um comprimento de 
50 m e 125 m, respetivamente. O troço costeiro apresenta formações rochosas, não sendo, 
por esse motivo, notórios os impactos de erosão. 
 
Tem função de preservar um depósito de areia, para permitir uso balnear e defesa da costa. 

Enraizamento               

Nada a assinalar 





Campo de esporões A.27  
      

Localização  Praia em Cova de Vapor (Setúbal) Data de Construção       - 

 

 

Descrição Geral               

Dois esporões em enrocamento, de grande extensão (cerca de 500m e 350 m, respetivamente), 
situados na praia em Cova de Vapor, no distrito de Setúbal. 
 
Construídos com o objetivo de preservar um depósito de areia a sotamar por influência do clima 
de agitação local, caracterizado por correntes de sul para norte. Permite proteger o parque de 
campismo existente na zona, dos fenómenos de erosão. 

Enraizamento               

Prolongamento do enraizamento dos esporões para o interior da costa.  





Campo de esporões A.28   
      

Localização  Praia na Costa da Caparica Data de Construção Início de anos 70 

 

 
 

Descrição Geral               

Campo de esporões composto por 7 esporões em enrocamento, implantados na praia da 
Costa da Caparica. 
 
Estes esporões possuem uma extensão aproximada de 180 m e encontram-se separados por  
espaçamentos constantes de cerca de 330 m. 
 
A sua função é de reter os sedimentos transportados ao longo da costa de modo a atenuar os 
impactos devido à erosão. 

Enraizamento               

Enraizamento dos esporões na estrutura longitudinal aderente com uma extensão de 2500 m. 

 



Pormenor               
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pormenor               
 

 
 

 
 

 

  





Esporão  A.29  
      

Localização Praia da Rocha /Três Castelos (Portimão) Data de Construção       - 

 

 

Descrição Geral               

O esporão, construído em enrocamento, encontra-se implantado na praia da Rocha (ou Três 
Castelos), com um comprimento aproximado de 90 m . 
 
Colocado com o objetido de aumentar a linha de costa a barlamar do esporão de modo a 
garantir funções balneares. 

Enraizamento               

Nada a assinalar 





  

Campo de esporões A.30  
      

Localização Praia da Quarteira (Loulé) Data de Construção       - 

 

 

Descrição Geral               

Campo de esporões constituído por 6 esporões ao longo da praia da Quarteira, em Loulé. 
 
Todos os esporões foram construídos em enrocamento e apresentam um comprimento 
aproximado de 100 m. Encontram-se espaçados por intervalos constantes de cerca de 300 m. 
 
Têm função de proteger a zona edificada existente no local.  

Enraizamento               

Nada a assinalar 



Pormenor               
 

 
 

 

 



Esporão A.31  
      

Localização Parque Natural da Ria Formosa (Olhão) Data de Construção       - 

 

 

Descrição Geral               

O esporão, construído em enrocamento, encontra-se implantado no Parque Natural da Ria Formosa, 
em Olhão, com cerca de 70 m de extensão. 
 
Tem função de suster a erosão de modo a proteger a zona urbana existente a barlamar do esporão.  

Enraizamento               

Nada a assinalar 





Campo de esporões A.32  
      

Localização Ilha de Tavira (Tavira) Data de Construção       - 

 

 

Descrição Geral               

Campo de esporões composto por 3 esporões situados na Ilha de Tavira. 
 
O esporão nº 1 foi construído em blocos maciços e apresenta uma extensão de cerca de  
200 m. 
 
Os esporões a sotamar são, ambos, em enrocamento de curta extensão (aproximadamente  
50 m).  
 
Campo de esporões com função de melhorar as condições de navegabilidade e fixar a 
restinga.  
  

Enraizamento               

Nada a assinalar 





Esporão  A.33  
      

Localização Praia de Vila Real de Santo António Data de Construção       - 

 

 

Descrição Geral               

O esporão, construído em enrocamento, encontra-se implantado na praia de Vila Real de Santo 
António, com cerca de 90 m de extensão. 
 
Nesta zona não se observam problemas de erosão costeira. 

Enraizamento               

Nada a assinalar. 





  

Campo de esporões A.34  
      

Localização Praia da Vitória (Ilha da Terceira, Açores) Data de Construção       - 

 

 

Descrição Geral               

Campo de esporões em enrocamento, localizados na Praia da Vitória, na Ilha da Terceira nos 
Açores, com uma extensão de cerca de 110 m 75 m e 50 m, respetivamente. 
 
 
Campo de esporões com função de suster a erosão. 

Enraizamento               

Existe uma estrutura longitudinal aderente que interseta o campo de esporões 




