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INTRODUÇÃO

Com o objetivo de estudar os efeitos do clima futuro na região centro
sobre o litoral, procedeu-se à caracterização da linha de costa desde a
Figueira da Foz até à Nazaré. O litoral foi subdividido em zonas de arriba,
praia e arriba com praia. Foram também identificadas e localizadas as
intervenções humanas e zonas de desaguamento de linhas de água. O
conhecimento da distribuição destes elementos ao longo da costa vai
permitir-nos ter uma perceção mais próxima da realidade dos efeitos de
subida no nível das águas do mar e em particular dos efeitos de
tempestades sobre os diferentes troços.

CARACTERIZAÇÃO DO LITORAL

A sul da Figueira da Foz o litoral é baixo, arenoso e retilíneo com direção
aproximada NNE-SSW. A sul de São Pedro de Muel passa a desenvolver-
se um litoral em arriba marginada por uma praia estreita que se alarga na
proximidade à Nazaré. Na TABELA 1 caracterizam-se os diferentes tipos de
litoral.

As zonas de embocadura de linhas de água e/ou de estruturas de
saneamento, no mar, constituem zonas de grande importância e
vulnerabilidade a tempestades. As linhas de água contribuem pela
chegada de sedimentos à costa alimentando as praias. São também
zonas onde o mar pode avançar sobre a terra promovendo a salinização
de terrenos, o assoreamento das linhas de água e inundações a
montante. Exemplos: Linha de água na Praia do Pedrogão, Ribeira de São
Pedro, Praia de Paredes de Vitória, Vale Furado, etc. Para proteção destas
embocaduras têm sido feitas obras que implicam construção de
estruturas perpendiculares à linha de costa e que requerem manutenção
regular e muito dispendiosa.

Exemplo na Praia do Pedrogão em que em 2013/14 foi feita uma
intervenção com enterramento de grandes sacos de areia, enrocamento
em forma de vala, destruída em 2016/17 e em 2018 construção de dois
esporões e obra de estabilização do talude da estrada (FIGURA 1).

INTERVENÇÕES HUMANAS

Desde a construção dos molhes do porto da Figueira da Foz que a região
a sotamar tem sofrido com a falta de sedimentos e consequente erosão.
No sentido de mitigar estes efeitos inúmeras obras têm vindo a ser
realizadas neste troço de costa. Neste trabalho as obras foram
subdivididas em obras perpendiculares à linha de costa (esporões e
molhes) e paralelas à linha de costa (paredões).

O grande objetivo destas obras são de proteção imediata do litoral e
atividades humanas aí existentes, no entanto sendo o litoral uma zona de
grande dinâmica a sua presença vai alterar a dinâmica costeira do local
onde estão instaladas e gerar impactes ambientais tanto a barlamar
como a sotamar. Na TABELA 2 apresentam-se algumas das intervenções
realizadas na zona, os seus objetivos e as consequências da sua
construção.

SIG
Para se de ter uma visão global da linha de costa e evolução temporal e
efeitos das intervenções humanas, localização de embocaduras de linhas
de água e tipo de litoral, entendeu-se construir uma infraestrutura de
dados espaciais não estando ainda concluída.

TABELA 1. Caracterização do litoral. Tipos existentes no troço Figueira da 
Foz - Nazaré.

FIGURA 1. A - Praia Norte da Praia do Pedrogão. B – São Pedro de Muel. C –
Vale Furado.

TABELA 2. Intervenções humanas.


