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• Chama-se costa ou litoral, à parte do território 
banhada pelo mar, ou seja, costa é a zona onde a 
terra se encontra com o mar.

O que é a costa?

Vista aérea, Costa da Caparica. Vista aérea, Porto Santo.



• O aspeto da linha de costa depende das
caraterísticas das formações rochosas do
litoral sobre as quais atua a erosão marinha ou
abrasão, que pode ser mais ou menos intensa
consoante as correntes marítimas, a

Formas de relevo do litoral

consoante as correntes marítimas, a
velocidade do vento, etc.

• Assim podemos encontrar algumas
reentrâncias e saliências, dando origem à
diversidade de formas de relevo ao longo do
litoral ou os chamados acidentes da linha de
costa.



Praia

• Uma praia é uma acumulação junto ao mar ou rio de materiais 
grossos.

• Os materiais da praia são:

– blocos
– seixos– seixos
– cascalho
– areias 
– e alguns elementos  finos

• As praias podem ser naturais
ou artificiais; vigiadas
ou não vigiadas.

Praia da Areia Branca, junto a Peniche.



Praia

• Há 2 espécies de praias:

– Praias fluviais, junto a um rio.

– Praias oceânicas, junto ao mar.

Praia da Costa da Caparica, junto a Almada.

Praia fluvial de Alcoutim, junto ao 
rio Guadiana (Vila Real de 

Santo António.



Praia

• Praias oceânicas mais conhecidas em Portugal:

– Moledo do Minho (praia mais a norte)
– Homem do Leme (Porto)
– Espinho
– Dunas de São Jacinto (Aveiro)
– Figueira da Foz
– São Pedro de Moel– São Pedro de Moel
– Santa Cruz
– Praia das Maçãs
– Costa da Caparica
– Tróia
– São Torpes
– Porto Covo
– Vila Nova de Milfontes
– Praia da Rocha
– Ilha de Tavira



Praia

• Praias fluviais mais conhecidas em Portugal:

– Norte
• Praia fluvial de Congida (Freixo de Espada à Cinta)
• Praia fluvial da Albufeira do Azibo (Macedo de Cavaleiros)

– Centro
• Praia fluvial da Aldeia Viçosa (Guarda)• Praia fluvial da Aldeia Viçosa (Guarda)
• Praia fluvial de Louçainha (Penela)

– Tejo
• Praia fluvial da Aldeia do Mato (Abrantes)
• Praia fluvial de Ana de Avis (Figueiró dos Vinhos)
• Praia fluvial de Valhelhas (Guarda)
• Praia fluvial de Carvoeiro (Mação)

– Algarve
• Praia fluvial de Pego Fundo (Alcoutim)



• Dunas são montanhas de areia, grandes e 
pequenas.

• As dunas são formadas pela ação do vento e 
do mar, que transportam as areias.

Dunas

do mar, que transportam as areias.

Dunas de São Jacincto, junto a Aveiro.



• Há vários tipos de 
dunas: 

• Dunas estacionárias, 
grandes, com grãos de 
areia (geralmente 

Dunas

Dunas em Tadrart 
Acacus, Líbia.

areia (geralmente 
quartzo) e variam pouco.

• Dunas migratórias, que 
variam muito de formas.

• Dunas fósseis, quando os 
grãos de areias são quase 
rocha arenito.

Dunas no Maranhão, 
Brasil.

Dunas no Rio Grande do Sul, Brasil.



• Reentrância da costa de forma aproximadamente 
circular. Boca que deixa entra água.

Baía

Baía de Cascais, uma das mais famosas.



• Um estuário é a parte de um rio que se encontra 
com o mar.  

Estuário

Estuário do rio Tejo.



• Um cabo é um bocado de terra que entra pelo mar 
dentro.

Cabo

Cabo Espichel.



• Uma arriba (ou falésia) é uma costa alta com muitas 
pedras.

Arriba

Arriba, Peniche.



Outros…

1. Cabedelo: Cabo de areia da foz de um rio.
2. Promontório: Cabo alto e rochoso que cai 

abruptamente sobre a água.
3. Golfo: Reentrância do mar 

num continente.
4. Enseada: Pequena baía.

3num continente.
4. Enseada: Pequena baía.
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5. Ria: Quando as água do rio entram 
no mar por diferentes braços, 
geralmente navegáveis.

6. Ilha: Porção de terra cercada por 
água por todos os lados.

7. Península: Porção de terra cercada por 

Outros…

7. Península: Porção de terra cercada por 
água por todos os lados menos 
por um.
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A costa portuguesa

• Portugal tem uma grande 
costa com praias de areia 
branca e escura, arribas
costeiras, estuários, 
lagoas costeiras, baías…lagoas costeiras, baías…

• A costa portuguesa tem 
1230 km em Portugal 
continental, 667 km nos 
Açores e 250 km na 
Madeira. 

Praia do Guincho, famosa por causa do Surf.
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