5as Jornadas Portuguesas de Engenharia Costeira e Portuária
Lisboa, 11 e 12 de Outubro de 2007

EVOLUÇÃO RECENTE DA LINHA DE COSTA NO TROÇO COVA
DO VAPOR – S. JOÃO DA CAPARICA
Celso Aleixo Pinto*, Rui Taborda** & César Andrade **
* Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo, Rua Braamcamp n.º 7,
1250-048 Lisboa
** Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Campo Grande, Edifício C6, 1749-016 Lisboa

1 - INTRODUÇÃO
O troço costeiro Cova do Vapor – S. João da Caparica, com uma extensão de aproximadamente
1.3 km, sofreu recentemente (Dezembro 2006 – Abril 2007) alterações significativas na posição
da linha de costa, nomeadamente ao nível da largura da praia emersa e da estrutura dunar que
lhe é adjacente. O rompimento localizado da estrutura longitudinal aderente que se desenvolve
no início sul do trecho e que se prolonga por 400 m para norte veio trazer o problema da erosão
costeira na Costa da Caparica para a ordem do dia. No entanto, este problema não é novo,
desde pelo menos da 2.ª metade do séc. XIX que ocorrem importantes transformações
fisiográficas e recuos da linha de costa no sector norte do arco litoral Trafaria – Espichel, sendo
os primeiros relatos de erosão na zona da Cova do Vapor de 1947 e da Costa da Caparica de
1958.
Com o objectivo de compreender melhor as alterações recentes experimentadas neste troço
costeiro, avaliar a actual situação de risco e sustentar futuras intervenções, procedeu-se à
quantificação do recuo da linha de costa no período 1999-2002-2007.
Neste trabalho são igualmente estabelecidas algumas relações e considerações sobre o impacto
que as recentes alterações na linha de costa têm nos instrumentos de ordenamento e gestão
territorial actualmente em vigor para a área em apreço.

2 – ENQUADRAMENTO
2.1 – Caracterização e dinâmica litoral do troço
O troço costeiro que se estende desde a Trafaria ao Cabo Espichel, tem uma extensão de
aproximadamente 30 km, estando localizado imediatamente a Sul da embocadura do estuário do
Tejo, exibindo uma configuração planar arqueada de uma baía em situação de equilíbrio
dinâmico, aberta a WSW no troço norte, a W no troço central e a WNW no troço sul (Figura 1a).
O segmento Cova do Vapor – S. João da Caparica, analisado no presente trabalho, tem uma
extensão de aproximadamente 1300m, sendo limitado a norte e sul por dois esporões (Figura
1b).
A região submarina apresenta uma batimetria complexa que denota a influência deposicional do
Tejo e da geometria da costa imposta por duas extremidades rochosas fixas: o Cabo Espichel a
sul e os cabos da Roca e Raso a norte. Entre as duas extremidades rochosas, o estuário do Tejo
separa esta região em dois trechos de costa com características aluvionares diferentes: o troço
S. Julião – Cascais, com orientação E-W, muito abrigado, essencialmente rochoso e deficitário
em areia, e o troço Trafaria – Espichel, predominantemente arenoso e com praia contínua ao
longo de praticamente toda a sua extensão. Na embocadura do estuário existem formas
aluvionares submersas como o “Cachopo do Norte” e o “Cachopo do Sul”, sobre o qual se
encontra um complexo de barras de rebentação e de espalho que formam o “Banco do Bugio”,
apresentando-se como barras lineares marginais do canal de vazante. De acordo com Oliveira
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(1992), estas estruturas têm importantes variações morfológicas desde o início do século
passado, nomeadamente da sua posição, tendo-se verificado entre 1939 e 1985 um avanço de
700m do Banco do Bugio para norte e um avanço de 800m para SE (na direcção do eixo do
canal) da extremidade livre do Cachopo Norte (Cabeça do Pato) (Figura 1c).

Figura 1 – (a) Configuração do litoral; (b) Localização da área de estudo; (c) Embocadura do
estuário do Tejo e evolução das formas aluvionares submersas (retirado de Oliveira, 1992).
De acordo com Costa et al. (2001), o regime de agitação marítima ao largo apresenta valores
mais frequentes de altura significativa na classe de 1 a 2 m (40% na Figueira da Foz e 49% em
Sines), representando os valores superiores a 3 m cerca de 22% e 10% das ocorrências na
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Figueira da Foz e em Sines, respectivamente. Em situação de temporal são comuns valores
superiores a 5 m. Em relação ao período de pico, cerca de 60% dos valores situam-se entre 9 e
13 s, sendo que os valores superiores a 15 s não atingem 10% das ocorrências. A direcção mais
comum corresponde aos sectores NW e W, sendo os SW pouco frequentes (cerca de 3%).
As marés são semi-diurnas, atingindo valores máximos e mínimos da ordem dos 3.9m e 0.3m
(Z.H), respectivamente. Segundo Veloso-Gomes et al. (2004), as correntes de maré em situação
de Preia-Mar de Águas Vivas Equinociais podem atingir mais de 2.0 m/s e 1.8 m/s durante a
enchente e a vazante, respectivamente. A intensidade das correntes de maré em frente à Costa
da Caparica é muito menor, atingindo cerca de 0.2 m/s de Sul para Norte (Oliveira et al., 1999).
As condições de abrigo proporcionadas pelo Cabos Raso e Roca e a configuração dos bancos
do estuário do Tejo, condicionam a propagação da agitação marítima em águas pouco
profundas, conduzindo a um padrão complexo de distribuição da altura, rumo e energia das
ondas incidentes no troço Trafaria – Espichel e nos fundos adjacentes. Estas condicionantes
induzem intensa difracção e refracção dos rumos ao largo rodados para norte do oeste,
verificando-se por isso uma diminuição da densidade e fluxo de energia de sul para norte. Neste
troço costeiro a agitação do quadrante sudoeste sofre refracção sensivelmente uniforme em todo
arco, atingindo-o com idêntica densidade de energia (Freitas et al., 1993).
A dinâmica sedimentar é condicionada pelo sistema de correntes associado à propagação da
agitação que interactua com as correntes de maré. A generalidade dos trabalhos sobre o troço
norte do arco Trafaria – Espichel aponta para uma deriva residual dirigida para norte, conclusão
que é corroborada por Freitas et al. (1993) utilizando a dispersão de traçadores naturais
(glauconite).

2.2 – Evolução histórica
As áreas costeiras são por natureza sistemas dinâmicos que experimentam importantes
modificações a diversas escalas temporais. Quando o recuo da linha de costa interfere com
actividades/ocupação daquelas áreas, a quantificação da erosão assume uma importância
decisiva, nomeadamente ao nível da determinação de linhas de protecção à
construção/ocupação (set-back lines), na definição de disputas de propriedade, no estudo e
análise do sucesso das intervenções (engenharia) realizadas e nas tomadas de decisão
relativamente ao uso e ocupação do território (Moore, 2000).
Desde a 2.ª metade do séc. XIX que ocorrem importantes transformações fisiográficas e recuos
da linha de costa no sector norte do arco litoral Trafaria – Espichel (SNPRCN, 1989), datando os
primeiros relatos de erosão na Cova do Vapor de 1947 e na Costa da Caparica de 1958 (IHRH,
2003). A evolução passada deste sector, sintetizada pelos autores anteriormente referidos e
ilustrada na Figura 2, foi a seguinte:
- 1845 – 1879: Recuo de 750 m da ponta livre da restinga da Cova do Vapor;
- 1879 – 1893: Recuo de 400 m da ponta livre da restinga da Cova do Vapor;
- 1929 – 1939: Avanço de 750 m da extremidade livre da restinga da Cova do Vapor na direcção
da Fortaleza do Bugio e recuo de 200 m na margem fluvial a oeste da Trafaria. Ligação da
restinga da Cova do Vapor ao Bugio (travessia a pé possível em baixa mar de águas vivas);
- 1947 – 1953: Redução considerável da restinga da Cova do Vapor;
- 1957 – 1963: Erosão intensa da praia e dunas na Cova do Vapor e Costa da Caparica (recuo
da zona dunar de 100 m e diminuição das suas cotas de 14 m ZH para 8 m ZH). Recuo da linha
dos 4.0 m ZH na praia de 150 m em sete anos) (Figura 2b);
- 1959 – 1963: Construção de 3 esporões e defesa longitudinal aderente na Cova do Vapor;
- 1968 – 1971: Expansão do campo de esporões da Cova do Vapor e construção do campo de
esporões da Costa da Caparica (7 esporões com 180m de comprimento, afastados entre si de
330m e obra longitudinal aderente com 2.5 km de comprimento);
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- 1971/1974: Primeira referência à alimentação artificial das praias da Costa da Caparica
(Castanho et al., 1974 in SNPRCN, 1989);
- 1971 – 1995: Situação relativamente estabilizada nos segmentos intervencionados, mas com
perda progressiva da largura e volumetria da praia;
- 1995/1996 – Inverno (Ferreira, 2006; Veloso-Gomes et al., 2006): Erosão da praia e duna
frontal com geração de escarpamento e galgamento localizado dos principais acessos à praia;
- 1998/1999 – Inverno: Erosão da praia e duna frontal com geração de escarpamento e
destruição parcial dos apoios de praia na zona de S. João da Caparica;
- 2000/2001: Erosão considerável das praias e duna frontal na Cova do Vapor, S. João da
Caparica e Costa da Caparica. Destruição total ou parcial de uma série de apoios de praia
localizados no troço Cova do Vapor – S. João da Caparica (Figura 3). Danos nos esporões da
Costa da Caparica;
- 2002/2003 – Inverno (Ferreira, 2006): Destruição da crista da duna frontal na praia de S. João
da Caparica, colocando em risco os parques de campismo e outras construções; Trabalhos de
emergência pontuais efectuados pelo INAG (reforço e consolidação do cordão dunar);
- 2003/2004: Continuação da execução de pequenas obras de emergência (Veloso-Gomes et al.,
2006);
- 2006: Conclusão das obras de reparação das estruturas de defesa costeira da Costa da
Caparica e Cova do Vapor (reperfilamento dos esporões existentes e reperfilamento da obra
aderente existente na frente urbana) (INAG, 2006).
- 2006/2007 – Inverno: Erosão intensa no sector Cova do Vapor – S. João da Caparica, recuo da
duna frontal e perda de largura da praia emersa. Rotura iminente do cordão dunar e risco de
galgamento. Destruição de um apoio de praia localizado na duna frontal;
- 2007 (Janeiro-Março): Obras de emergência efectuadas pelo INAG com vista ao reforço e
consolidação do cordão dunar para evitar a rotura do mesmo e o galgamento oceânico. Em Abril
ocorreu galgamento e rotura localizada da defesa aderente fronteira ao Parque de Campismo do
Inatel e consequente inundação daquele espaço.
A

B

Figura 2a – Evolução da linha de costa entre 1870 e 1972 (retirado de Veloso-Gomes et al.,
2004). Figura 2b – Evolução de perfis transversais de praia entre 1957 e 1964 (Barceló, 1971 in
Veloso-Gomes et al., 2004).
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Figura 3 – Erosão no troço Cova do Vapor – S. João da Caparica e destruição dos apoios de
praia na sequência dos temporais de inverno de 2000/2001 (Fotos CCDR-LVT de Fev. 2001).

De acordo com Veloso-Gomes et al. (2006), entre Setembro de 2001 e 2005 foram perdidos na
praia submarina próxima (entre o campo de esporões da zona urbana da costa da Caparica)
cerca de 800.000m3 de sedimento, reflectindo a elevada variabilidade morfológica e o deficit
sedimentar a que esta zona se encontra presentemente sujeita.
3 – EVOLUÇÃO RECENTE (1999-2007)
3.1 – Métodos
Em litorais arenosos, a quantificação da dinâmica da linha de costa obtém-se através da
monitorização da posição de pontos conspícuos da praia, cuja variação espacial é assumida
como representativa do todo que se pretende caracterizar. Por questões de exequibilidade e
comparabilidade, convém que estes pontos sejam facilmente identificáveis e a sua escolha e
representatividade têm sido objecto de discussão. Entre outros, a literatura refere a linha de
preia-mar (LPM), a crista da duna frontal ou arriba, o sopé da duna frontal ou a linha de fixação
da vegetação.
As escarpas de erosão em dunas ou no sopé de arribas correspondem rupturas de declive
conspícuas no limite de terra da praia, que perduram no tempo e representam convenientemente
a localização da linha de costa a escala temporal plurianual; tipicamente coincidem também com
a linha de vegetação permanente (Morton & Speed, 1998).
Neste trabalho, adoptou-se como indicador morfológico de controlo da evolução da linha de
costa o contacto da praia com a duna (base da duna ou da escarpa de erosão nela entalhada).
Este limite foi interpretado a partir dos levantamentos aerofotogramétricos de 1999 do ICN
(POOC Sintra – Sado) e de 2002 do INAG, tendo sido desenvolvidos modelos tridimensionais
para ambos de forma a interpretar com maior rigor e precisão os elementos morfológicos
referidos (Figura 4). O limite de 2007 foi interpretado directamente no terreno na sequência da
realização de levantamentos topográficos especificamente dirigidos para o efeito em Janeiro
(antes do reforço do cordão dunar - aumento da largura - concretizado pelo INAG). No sentido de
avaliar a recuperação morfológica da praia, foi ainda realizado um levantamento complementar
em Junho de 2007.

Figura 4 – Modelo 3D do troço Cova do Vapor – S. João da Caparica para os levantamento de
1999 e 2002 (definição da base da duna como indicador morfológico comparativo da evolução da
linha de costa).
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A quantificação da evolução da linha da costa foi efectuada com base no Digital Shoreline
Analysis System (DSAS), uma extensão que potencia as funcionalidades do software ESRI
ArcGIS v.9.0, desenvolvida pelo United States Geological Survey (USGS), que permite calcular
as estatísticas associadas à distribuição espacial da posição da linha de costa a partir da sua
representação em diferentes momentos do tempo (Thieler et al., 2005). Cada linha de costa a
comparar, depois de digitalizada, é fornecida ao programa sob a forma de uma shapefile
georeferenciada com uma data associada, sendo agrupadas para formar um conjunto de linhas
de costa (shorelines). Uma vez definida pelo operador numa linha de base (baseline),
eventualmente quebrada, e uma distância de amostragem, o sistema gera um pente de
transectos equidistantes e a evolução do conjunto é estudada a partir da síntese da evolução
registada em cada transecto. A intersecção dos transectos com as diferentes linhas de costa foi
efectuada através do módulo NSM (Net Shoreline Movement), que corresponde à distância entre
a linha de costa mais antiga e a mais recente. Para efeitos de processamento dos valores de
evolução medidos nos vários transectos, o DSAS providencia uma série de aproximações
(Thieler et al., 2005), tendo-se optado pelo método EPR (End Point Rate), que estima uma taxa
de evolução através da divisão da distância entre duas linhas de costa pelo intervalo de tempo
decorrido entre levantamentos. Para o cálculo da evolução média e cômputo das taxas de
evolução de segmentos de costa, incorporou-se o parâmetro estatístico desvio padrão (±),
permitindo visualizar a dispersão dos valores obtidos em relação à média, tal como adoptado por
Pinto (2006).

3.2 – Resultados e discussão
De acordo com a metodologia expressa no ponto anterior, obtiveram-se os seguintes resultados
para a comparação cartográfica efectuada ao longo de cerca de 1000 m de comprimento da
linha de costa segmentada em 20 transectos (Tabela 1 e Figura 5):
Sector

Cova do
Vapor

Evolução da Linha de
Costa

1999 - 2002

2002 - 2007

1999 – 2007
(Total)

14.6 ± 9.5

12.2 ± 8.1

26.1 ± 8.3

Taxa de Recuo (m/ano)

4.9 ± 3.2

2.3 ± 1.8

3.3 ± 1.0

Recuo Máximo

32.9

30.9

42.2

(m)

(Transecto 12)

(Transecto 4)

(Transecto 12)

Recuo Médio
(m)

S. João
da
Caparica

ÁREA PERDIDA DE CORDÃO DUNAR ENTRE 1999-2007
27 000 m

2

Tabela 1 – Taxas de recuo para o sector Cova do Vapor – S. João da Caparica.
A análise dos resultados mostra que a evolução da linha de costa neste sector se processou de
modo não uniforme no tempo e no espaço.
a) No período 1999-2002 a linha de costa recuou em média cerca de 14.6 m, a taxas médias de
4.9 m/ano, tendo atingido valores máximos da ordem dos 33 m num ponto localizado no troço
Norte do sector (Figura 6). A análise da posição das duas linhas de costa e da totalidade dos
registos dos transectos calculados através do DSAS evidencia um comportamento distinto deste
troço costeiro, marcado por maiores valores de recuo na extremidade Norte e menores na
extremidade sul. Tais resultados sugerem que durante este intervalo de tempo a linha de costa
desenvolveu diferentes mecanismos de resposta à acção erosiva da agitação marítima,
adoptando um realinhamento mais pronunciado no troço norte.
Os testemunhos colhidos junto de várias fontes, bem como o registo fotográfico efectuado pela
CCDR-LVT em Fevereiro de 2001 na área em apreço, mostram que o recuo sentido neste sector
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não foi efectivamente uniforme no tempo e no espaço, tendo sido, antes pelo contrário, marcado
por reacções instantâneas associadas a temporais violentos, tais como aqueles que ocorreram
no início de 2001, provocando a destruição da quase totalidade dos apoios de praia localizados
na alta-praia do sector Norte (Vide Figura 3).

Transecto 12
Recuo de 32.9m entre
1999 – 2002; Recuo
de 42.2m entre 1999 –
2007

Transecto 4
Recuo de 30.9m entre
2002 – 2007

Figura 5 – Resultados da comparação da Linha de Costa (base da duna/base da escarpa de
erosão no período 1999-2002-2007 para o sector Cova do Vapor – S. João da Caparica (Base
cartográfica: Levantamento aerofotogramétrico do INAG de 2002).

b) No período 2002-2007 a linha de costa recuou em média cerca de 12.2 m, a taxas de médias
de 2.3m/ano, tendo atingido valores máximos da ordem dos 30.9 m num ponto localizado no
segmento sul do sector (Figura 6). Os resultados mostram, uma vez mais, um comportamento
diferenciado ao longo do troço, sendo notório neste período que os maiores valores de recuo
ocorreram no segmento meridional, contrariamente ao verificado no período 1999-2002,
sugerindo nova fase de reorientação direccional da linha de costa.
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Apesar de neste intervalo de tempo ter sido efectuado um reforço do cordão dunar em 2003 pelo
INAG, a evolução deste troço foi marcada pela erosão, a qual terá tido máxima expressão
durante Dezembro de 2006/Janeiro de 2007.
Durante este período, de acordo com os dados disponibilizados pelo Instituto Hidrográfico em
www.hidrografico.pt, identificaram-se dois períodos de temporal compreendidos entre 04.12.2006
e 09.12.2006 com base no critério de Costa et al. (2001) (Hs>4.5 m), tendo sido atingidos valores
de altura significativa de 5.85m e valores máximos de 10.83 m (Figura 6), com rumos ao largo de
NW/WNW.

Figura 6 – Dados de agitação marítima (altura significativa – Hs (m) e altura significativa máxima
- Hsmáx. (m)) da bóia ondógrafo de Sines.
A situação de temporal verificada naquele período foi ainda conjugada com a ocorrência de
preia-mar de águas vivas (cotas variáveis entre os 3.4 e os 3.6m ZH), contribuindo para a
maximização da penetração horizontal e alcance vertical das ondas, e consequentemente para o
aumento do potencial erosivo.
Como consequência da acção conjunta dos mecanismos forçadores anteriormente referidos, o
troço costeiro em apreço, e em particular a praia de S. João da Caparica, desenvolveu resposta
morfológica erosiva, manifestada pelo amputamento e rompimento iminente do cordão dunar
frontal e redução de largura e volumetria da praia emersa (Figura 7).
No período subsequente ao pico de temporal, apesar da manutenção de ondas com menor
altura, a praia foi incapaz de repor os volumes inicialmente perdidos, mantendo elevada
vulnerabilidade. A ocorrência de maiores alturas de onda no fim do mês de Dezembro e nos dias
1, 2, 10, 11, 21 e 22 de Janeiro, associada ao estado de elevada vulnerabilidade morfológica,
contribuiu para a prossecução do processo erosivo, chegando mesmo a ser destruído um apoio
de praia (Búzio Bar) localizado na crista da duna frontal (Figura 8a). O maior valor de recuo
verificado neste período (2002-2007) localiza-se no Transecto 4 (Figura 5), ou seja, a Sul do
apoio de praia destruído, tendo sido a zona sujeita a maior risco, dada a situação de iminente
rotura do cordão dunar.
Dado o risco de rompimento do cordão dunar no sector Sul do troço e consequente galgamento,
o INAG procedeu ao reforço do cordão dunar através da colocação de areia retirada da faixa
entre marés na extremidade norte do troço e na praia adjacente entre esporões (Albatroz).
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Figura 7 – Praia de S. João da Caparica em 08.12.2006 (Fotos CCDR-LVT).

4 – IMPLICAÇÕES DO CENÁRIO EROSIVO INSTALADO NOS INSTRUMENTOS DE
ORDENAMENTO E GESTÃO TERRITORIAL
4.1 – Conceitos e definições
O Plano de Ordenamento da Orla Costeira (POOC) Sintra – Sado (RCM n.º 86/2003 de 25 de
Junho), define faixas de salvaguarda da linha de costa que têm em conta a evolução das formas
costeiras num período de pelo menos meio século. Para os trechos costeiros de litoral baixo e
arenoso deste Plano foram definidas faixas de risco e protecção (faixas de salvaguarda em litoral
baixo e arenoso), abrangendo as áreas directamente ameaçadas pelo mar, ou que se prevê que
o venham a ser, e aquelas áreas que se consideram necessárias para reter o avanço do mar,
com o objectivo de contribuir para o equilíbrio morfodinâmico e sedimentar das praias. A faixa de
risco para este sector costeiro encontra-se marcada directamente em cartografia específica
(Plano de Praia de S. J. da Caparica) sendo definida por uma linha paralela à curva de nível dos
6.0 m N.M (8.0 m ZH), dela distando 35 m.

4.2 – Métodos
De acordo com os resultados obtidos, procedeu-se à sobreposição da posição da linha de costa
de Janeiro de 2007 com a faixa de risco e a curva de nível dos 6.0m N.M (8.0m ZH) à data do
levantamento que serviu de base à elaboração do Plano de Praia do POOC (1999) de S. J. da
Caparica. Este procedimento teve como objectivo avaliar a presente adequabilidade da faixa de
risco face à evolução recente experimentada por este troço costeiro.

4.3 – Resultados e discussão
A comparação entre a posição da linha de costa de 2007 e a Faixa de Risco definida no POOC
Sintra – Sado mostra que, actualmente, estes limites se encontram muito próximos, chegando-se
a verificar, em alguns locais, a sobreposição destas duas linhas (Figura 8).
Tendo em consideração o critério segundo o qual foi definida a faixa de risco, nomeadamente a
sua demarcação em função de uma cota de referência fixa (6m N.M), é possível verificar que o
edifício dunar sobre o qual aquele limite foi definido se encontra fortemente amputado (Figura 9).
Face à evolução recente apresentada por este troço costeiro, verifica-se que a faixa de risco
oportunamente definida no POOC é hoje desadequada, devendo ser ponderada a sua
alteração/revisão. Neste contexto, considera-se ainda conveniente rever os critérios subjacentes
à definição das faixas de salvaguarda em litoral baixo e arenoso para este segmento,
adequando-as à nova situação.
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Figura 8 – Comparação do limite de terra da faixa de risco e cota 6.0 m N.M (8.0 m Z.H) com a
linha de costa de 2007 (Base cartográfica: ICN, 1999).

Figura 9 – Modelo 3D do levantamento de 1999 mostrando a intersecção da cota 6.0 N.M (8.0m
Z.H) pela linha de costa actual de 2007.
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A definição dos critérios para a delimitação das faixas de risco deverá considerar, para além da
evolução passada, também a estratégia de intervenção futura, nomeadamente a alimentação
artificial de praia prevista para este troço litoral. No entanto, este tipo de medidas de controlo da
erosão costeira apresenta um horizonte temporal limitado a que se associa um determinado grau
de incerteza resultante de:
a) Perdas iniciais de curto prazo, associadas aos fenómenos de reajuste do perfil e compactação
da areia após deposição (Por exemplo nas intervenções recentes realizadas nas praias do
Algarve observaram-se perdas iniciais entre os 10 e os 27% (Fonte: CCDR-Algarve));
b) Dispersão lateral por processos longitudinais para fora da zona de influência das estruturas de
perpendiculares de retenção (Ebersole et al., 2003);
c) Variabilidade intrínseca da praia em função das alterações morfológicas sazonais e da
ocorrência de eventos extremos de agitação marítima associados a temporais.
De acordo com IHRH (2003) e Veloso-Gomes et al. (2004), as soluções adoptadas
(intervenções) para o troço da Costa da Caparica têm um horizonte temporal de 5 anos,
esperando-se que a alimentação artificial da praia permita a remoção de alguns esporões e o
aumento dos considerados estruturantes. A remoção dos esporões só será efectuada caso os
resultados da monitorização a efectuar demonstrem a sua ineficiência, aplicando-se o mesmo
princípio aos esporões estruturantes (eventual aumento e alteração da sua configuração).
Os autores referidos consideram ainda que, no estado actual dos conhecimentos, será mais
prudente uma intervenção por aproximações sucessivas complementada pelos resultados da
monitorização, dada a complexidade do sistema e sua imprevisibilidade.

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS
No horizonte temporal coberto pela presente análise (1999-2007), a linha de costa no segmento
costeiro de S. J. da Caparica recuou cerca de 26 m (3.3 m/ano), tendo atingido valores máximos
da ordem dos 42 m num ponto localizado a norte (Figura 5). O cordão dunar a sul do apoio de
praia “Búzio Bar” recuou cerca de 31 m entre 2002 e 2007, com o pico de erosão a ocorrer
provavelmente na sequência dos temporais de Dezembro de 2006/Janeiro de 2007. No período
subsequente (Fevereiro a Junho de 2007), não se observou recuperação volumétrica
significativa da praia afectada.
Os resultados apontam claramente para a manutenção do processo erosivo, que se materializa
essencialmente por recuo da margem poente do edifício dunar adjacente à praia, em condições
de agitação de temporal; estes efeitos foram potenciados sempre que houve coincidência com
períodos de preia-mar de águas vivas.
A evolução da linha de costa neste segmento costeiro foi marcada por uma não uniformidade
espacial e temporal, tendo-se observado no primeiro período de monitorização (1999-2002) uma
maior erosão no sector norte, enquanto que no segundo (2002-2007), o processo erosivo foi
mais intenso a sul. Este comportamento sugere que a processo erosivo se sobrepôs uma
rotação da praia.
O intenso recuo verificado neste segmento costeiro em apenas 8 anos, em particular no troço
sul, onde a linha de costa de 2007 se encontra presentemente sobreposta à faixa de risco
definida pelo POOC, fundamenta as opções de protecção e valorização da orla costeira
programadas (alimentação artificial da praia), as quais vão permitir minimizar os efeitos
causados por temporais, aumentar a capacidade recreativa e balnear da praia e melhorar as
condições ambientais. No entanto, e de acordo com o que se encontra previsto no projecto,
considera-se que a monitorização sistemática desta intervenção é essencial para avaliar o seu
sucesso e planear intervenções futuras.
Atendendo ao historial erosivo exibido por este segmento costeiro, afigura-se necessário
ponderar a definição dos critérios subjacentes à definição dos limites da faixa de risco em litoral
baixo e arenoso. Esta redefinição deverá incorporar não só a evolução recente experimentada
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por este troço costeiro, mas também incorporar os cenários decorrentes das estratégias de
controlo de erosão previstas (e.g. alimentação artificial).
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