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Introdução
Um litoral rico e variado mas frágil e
cobiçado
O litoral é um espaço frágil e instável na interface da litosfera, da atmosfera e da hiroesfera.
A evolução dos ambientes litorais depende
de factores de origem continental (estrutura
geológica), marítima (variações do nível médio do mar, processos induzidos pelas ondas, a
maré e as correntes associadas) e atmosférica
(agentes subsarianos). A combinação destas
influências modifica aleatoriamente a posição
da beira-mar e a morfologia das costas (praias,
dunas, arribas, sapais marítimos) em diversas
escalas de tempo e de espaço (cf. figura 11).

Galiza (Espanha)
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Cerca de 16% da população europeia vive em
comunidades costeiras. Esta proporção não
pára de aumentar e esta presença humana
teve um impacte claro sobre o meio-ambiente
litoral. De forma geral as actividades económicas impõem uma pressão nas zonas costeiras,
zonas essas que desempenham importantes
funções ecológicas, sociais e económicas, (aumento das obras costeiras, extração de sedimentos nas praias, uso intensivo das costas
para actividades turísticas, etc). A atracção residencial, turística e económica progride regularmente na costa atlântica europeia. Convém
definir um desenvolvimento sustentável do
litoral que passe pela protecção das pessoas,

dos bens e das actividades, preservando ao
mesmo tempo os recursos naturais e o seu
funcionamento no ecosistema costeiro.
A erosão das praias, das arribas e o recuo da
linha da costa, assim como os riscos de submersão das costas, constituem, portanto, uma
preocupação cada vez mais premente para
as comunidades litorais europeias (20% do
conjunto das costas da União europeia conhecem este fenómeno), dado o aumento dos
elementos em causa, sobretudo económicos,
nas zonas submetidas a eventuais fenómenos
aleatórios naturais recorrentes.

Figura 1 : Conceito de tempo nos processos litorais

Os diferentes termos são apresentados no capítulo 1.
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Algumas noções essenciais
Um eventual fenómeno aleatório é a possibilidade de ocorrência, numa dada região e
num período determinado, de um fenómeno
passível de engendrar danos potenciais. Os
litorais estão particularmente expostos às probabilidades de erosão, de submersão marítima
e de movimentos de terras.
Elementos em causa aplica-se a um conjunto
de bens, pessoas, sistemas ou outros elementos presentes nas zonas de risco e que estão,
assim, sujeitas a perdas potenciais.
A probabilidade de erosão é, por definição, o
conjunto de fenómenos exteriores que, na superfície do solo ou a fraca profundidade, modifica o relevo pela remoção da matéria sólida.
A erosão pode ser natural ou antropogénica2.
A erosão costeira manifesta-se quando o mar
ganha terreno à terra devido a agentes como
o vento, a ondulação, as marés, etc. É um processo natural que sempre existiu e que moldou

2
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a costa atlântica europeia durante toda a sua
história, mas é hoje em dia incontestável que
a sua amplitude resulta também de factores
antropogénicos.
Em numerosos locais, as soluções para remediar este fenómeno, por exemplo a construção
de obras pesados de protecção, agravaram a
erosão nas zonas que se querem proteger e nas
margens próximas. Estas soluções são cada
vez menos utilizadas, sendo substuídas por
soluções mais soft, com maiores preocupações
ambientais. Além disso, os litorais apresentam-se como infraestruturas naturais litorais
cujo papel principal é o aumento e a preservação da biodiversidade e que desempenham
também um papel na protecção das costas.
Além disso, a probabilidade de submersão revela-se particularmente perniciosa para uma
costa onde a concentração de elementos em
risco não cessa de aumentar.
A fim de limitar o fenómeno da erosão inelutável bem como o da submersão marítima e de

Antropogénico : resultado da actividade humana sobre o meio natural.
Vulnerabilidade : voir P49
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assim preservar os espaços naturais e encontrar uma solução para os elementos em causa
referidos, é preciso compreeender por um lado
o interesse e o papel das infraestruturas naturais litorais, tais como as dunas, as arribas e os
sapais costeiros e, por outro, considerar soluções, de preferência, «soft» concebidas para
trabalhar com a natureza integrando a dinâmica natural do litoral e a mobilidade da linha
costeira. A gestão dinâmica da linha costeira é
um trabalho contínuo que varia entre observações e acções e que durará enquanto os os
elementos acima permanecerem expostos aos
riscos costeiros.
Um risco é com efeito o conjunto das perdas
previsíveis (bens, pessoas, etc.) em razão de
fenómenos aleatórios naturais ou antropogénicos numa zona determinada e num período
de referência. O grau de vulnerabilidade3 e a
exposição dos elementos sócio-económicos
ou ambientais a estes fenómenos são questões
essenciais considerando a severidade dos riscos potenciais.

Como melhorar a gestão dos riscos
costeiros?
O projecto europeu ANCORIM visa criar redes
de agentes públicos e científicos para uma
melhor prevenção e gestão dos riscos costeiros
no espaço atlântico.
O projecto estrutura-se em redor de três
grandes problemáticas que são:
1) a
 erosão e a estabilidade do litoral,
2) a qualidade das águas costeiras e o seu impacte nas actividades económicas e,
3) a
 organização dos territórios litorais rurais
e urbanos. Três ferramentas pedagógicas bem

como um glossário serão assim elaborados
no âmbito do projecto. A ferramenta n°1 trata
dos riscos costeiros. A n°2 trata das infraestruturas naturais litorais e das soluções soft
de protecção das costas perante a erosão. Faz
parte do presente documento e destina-se aos
decisores e gestores. A ferramenta n°3 aborda
a governação e a integração destes riscos nas
actividades de planeamento territorial.
O presente documento introduz num primeiro tempo a erosão do litoral atlântico; num
segundo tempo, apresenta um painel de soluções soft destinadas a proteger as costas da
erosão; termina, finalmente, com um capítulo

relativo à gestão do litoral (ferramenta de ajuda
à tomada de decisões). São tratados três tipos
representativos do espaço litoral atântico europeu: as costas arenosas, as costas rochosas e
os sapais costeiros. Esta ferramenta considera
como espaço geográfico de referência o espaço
atlântico do continente europeu, em particular as regiões parceiras do projecto Ancorim:a
Aquitânia, a Bretanha e o Poitou-Charentes em
França, as regiões Norte e Centro de Portugal,
a Galiza em Espanha e as regiões Border, Midland e Western na Irlanda. Outros exemplos
de regiões não parceiras puderam ser pontualmente incluídas a título ilustrativo.

França
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1 - A erosão do litoral atlântico
O litoral é um espaço rico e frágil do ponto
de vista ecológico. Pode sofrer evoluções
reversíveis ou irreversíveis sob a influência de agentes exteriores, quer estes sejam
naturais ou antropogénicos em diversas
escalas de tempo e de espaço. O seu equilí-

A erosão costeira é um fenómeno natural
(aleatório) que tem origem nos efeitos combinados :
- dos agentes subsarianos: vento, chuva, temperatura;
-
dos agentes marítimos: ondulações, correntes induzidas, nível do mar (depende do
aquecimento global, dos efeitos tectónicos,
da subsidiência4 etc.);

As zonas de costas arenosas resultam da
sedimentação marítima ou da actividade
de organismos (algas, faunas bênticas como
os vermes). Incluem, na costa atlântica,

brio resulta principalmente dos intercâmbios e das transferências de sedimentos na
interface entre o meio marítimo e o meio
terrestre (deriva litoral, erosão das arribas,
acumulação nas dunas, etc.).
Distinguem-se no litoral atlântico europeu

- dos agentes continentais: sobretudo o transporte de sedimentos do continente para o
litoral através dos rios. Estes agentes são processos de ordem mecânica induzidos por variações de temperatura ou pela variação das
percentagens de água na rocha ou de ordem
físico-química (alteração). As precipitações
(escoamento ou filtragem) fazem também
evoluir as formas litorais;

as praias e as dunas directamente ligadas
entre si de um ponto de vista paisagístico
e funcional. As costas rochosas são
caraterizadas principalmente pelas costas

As costas igualmente apresentadas como
infraestruturas naturais litorais, são ecosistemas na interface entre o meio maritimo e o
meio terrestre oferecendo na ocorrência uma
protecção contra a erosão costeira. Possuem
no arco atlântico uma identidade própria em
função do tipo de costa e das condições circundantes.
Participam nos processos dinâmicos costeiros
e formam ecosistemas singulares com forte valor patrimonial, contribuindo para a qualidade
dos recursos naturais quer sejam halieuticos
ou terrestres.
Estas infraestruturas, principalmente as zonas
húmidas, as arribas e as dunas, fornecem ser-

três tipos de litorais: as costas arenosas,
as costas rochosas e os sapais marítimos
(zonas húmidas, incluindo os estuários e as
lagoas).

- dos agentes biológicos: eventualmente um
impacto erosivo da fauna e da flora sobre
sedimentos duros e flexíveis.
O equilíbrio dinâmico do litoral pode ser assim modificado por variações brutais do nível
do mar (maremotos, tempestades importantes…).

com arribas e as zonas húmidas comportam
principalmente os sapais marítimos.

viços indispensáveis à gestão e à organização
do litoral;, é por essa razão que devem ser restauradas e preservadas.
As paisagens naturais europeias estão cada vez
mais fragmentadas, o que, a prazo, representa
um problema de monta em termos de biodiversidade. A noção de infraestrutura verde
(segundo o sítio da Comissão Europeia) é aqui
utilizada porque essas infraestruturas contribuem para a reconexão de zonas naturais
existentes (zonas húmidas, dunas, etc.) e permitem melhorar as qualidades ecológicas de
um meio. Ajudam também a manter os contributos dos ecosistemas para o meio-ambiente.

St Jean-de-Luz, Aquitânia (França)

4

Subsidiência : abaixamento do nível da terra pelo movimento tectónico.
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As praias
> Apresentação do meio
As praias são zonas de acumulação litoral
de sedimentos (das areias finas aos blocos).
A morfologia das praias (cf. figura 2) evolui
continuamente ao longo do tempo, daí uma
variação da acumulação de sedimentos. Os
agentes dinâmicos mais importantes são
o vento, as vagas, as marés e as correntes
associadas. Distinguem-se as praias ditas
«abertas», que ocupam uma grande linha
costeira arenosa e mais frequentemente
associadas a dunas, das praias «de bolso»,

paralelas5 à orla de arribas rochosas ou
situadas ao fundo das baías.
Na parte superior, a parte superior da praia
(ou praia emersa) só é atingida pela água
aquando de acontecimentos excepcionais. A
linha de flexão marca a passagem para a parte
inferior da praia (ou praia submersa), situada
na zona de rebentação das marés (zona
intertidal6). As zonas profundas (submarinas)
estão continuamente submersas. Esta linha
é definida por formas de acumulações

(barras), que se formam quando a inclinação
é fraca e os sedimentos abundantes. Mais ao
largo, para além do limite da acção das vagas
de tempestade sobre os fundos, as zonas
profundas dão lugar à plataforma continental.
As modificações rápidas das formas da praia
e das zonas profundas mostram claramente
a adaptação de um meio litoral instável
pouco profundo a condições hidrodinâmicas
variáveis.

Figura 2 : Morfologia de praia

O perfil de uma praia varia naturalmente em
função das estações do ano. Em período de
fortes condições de energia (ondulações fortes,
correntes fortes, …), sobretudo no Inverno, a
acumulação sedimentar transita da praia para
as zonas profundas, induzindo um abaixamento do perfil da praia. Ao contrário, aquando de fracas condições de energia (ondulação

5
6

e correntes fracas…), sobretudo no Verão, os
sedimentos migram das zonas profundas para
a praia construindo o perfil da mesma.
Além disso, a ondulação do largo propaga-se
até à costa e cria vagas cuja forma e acção sobre
os fundos variam em função das configurações
geomorfológicas do litoral (inclinação, largura
da plataforma continental, etc…). Quando a

Praia “em franja” : encostada paralelamente ao litoral.
Estran : zona compreendida entre as mais altas e as mais baixas marés conhecidas.
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propagação das vagas é oblíqua à costa, produz-se a deriva litoral. Este transporte sedimentar sobre a zona intertidal tem uma orientação paralela ao litoral. A maré desempenha
um papel importante na evolução das praias
pois permite o movimento contínuo da barra
da praia e o transporte dos sedimentos (maioritariamente areias).

> Fenómeno da erosão e /ou de submersão das praias

Maceda (Espanha)

As causas naturais da erosão das praias provêm
em primeiro lugar de uma penúria sedimentar, quando são muito limitados os aluviões
provenientes dos produtos das derrocadas das
arribas e da erosão continental (transportados
pelos rios). A sucessão rápida de episódios climatéricos desfavoráveis (tempestades), pela
desestruturação sustentada da praia, pode
ter um impacto forte sobre o equilíbrio sedimentar da mesma. A subida do nível do mar
que deve a sua origem ao aquecimento aquecimento climático tem como consequência
inundações permanentes dos espaços costeiros, mas, também, uma erosão acrescida das
praias e arribas.

As praias (quando encostadas a formações dunares) estão em intercâmbio sedimentar permanente com as
dunas: a praia alimenta a duna e a
duna constitui uma reserva de areia
necessária ao equilíbrio da praia.

As dunas
> Apresentação do meio
A duna nasce da praia graças ao vento e à vegetação que trava a deslocação da areia e permite
a formação das dunas. O vento é um agente de
construção mas também de remobilização das
dunas.
As dunas necessitam portanto de uma dinâmi-

ca eólica suficiente, uma fonte de sedimentos
disponível e de uma vegetação específica para
existir. A duna constitui uma reserva de areia
que permite à praia realimentar-se se for atacada pelas vagas.
O sistema de dunas decompõe-se deste modo:

o cordão dunar, a duna primária (papel importante no equilíbrio sedimentar da praia), o
cordão de duna móvel, a duna secundária e a
duna arborizada (cf. figura 3). Os seus limites
não são fixos, cada unidade ecológica diferencia-se pela sua forma e pela sua vegetação.

Figura 3. O sistema dunar
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Tipologia dos sistemas praia/duna
As dunas litorais estão encostadas a sistemas
dunares anteriores, na maior parte das vezes
de altitude nitidamente superior ao nível do
mar. Podemos distinguir três grandes tipos de
situação:

1. nos sectores da costa com deficiência
sedimentar, nas dunas estreitas com uma
frente em arriba, e cujo volume tende a
decrescer ;
2. nos sectores com equilíbrio sedimentar ou
ligeiramente deficitário, uma alternância entre

alternados para
trás e para frente

Sectores com equilíbrio sedimentar
deficitário: praias «magras», volume
dunar decrescente e frentes de duna
em arriba.

Sectores com equilíbrio sedimentar
ligeiramente deficitário ou equilibrado: conservação global do volume dunar, com fortes flutuações
das formas da vertente exterior

fases de erosão e fases de repouso no decurso
das quais novas dunas primárias se formam,
embora permanecem precárias.;
3. nos sectores de equilíbrio sedimentar
positivo, formam-se dunas primárias bem
estabelecidas e volumosas.

acreção

Sector com equilíbrio sedimentar
positivo: praias ricas em areia, formação natural de novas dunas primárias.

Figura 4. Tipologia dos sistemas praia/duna

> Fenómeno da erosão das dunas
O sistema dunar é desestabilizado por processos naturais (principalmente inundações,
deflação7), por acções antropogénicas (espezinhar, etc.) e pela conjunção de ambos. Embora esses processos possam ser, «em pequena
escala», favoráveis a uma diversidade de paisagens e de fácies, podem tornar-se muito destruidores se nenhum controlo for exercido.
As preocupações do século XXI são de dois
tipos:
• Por um lado a erosão costeira, fenómeno
antigo, mas que se acentua e é cada vez mais
sentido devido à multiplicação das intervenções no litoral;
• Por outro lado, o risco de submersão, que
aumenta com a penúria sedimentar, e a tendência para a subida do nível do mar ligada à
alteração do ambiente.
Se a erosão marítima é um fenomeno dominante nas costas instáveis, o risco de submersão diz respeito unicamente às zonas costeiras

7
8

em que um cordão estreito antecede um interior de baixa altitude (risco de brecha).
As causas humanas da erosão das praias e das
dunas são numerosas: limpeza excessiva das
praias e exploração intensiva dos materiais das
dunas, das praias e das praias submersas.
Coloca-se também o problema da urbanização, muitas vezes associada à desflorestação.
Os impactos negativos das construções traduzem-se sobretudo por bloqueios sedimentares: as construções são barreiras artificiais
que impedem o trânsito dos sedimentos.
A artificialização destas costas, para além de
limitar os intercâmbios biológicos e a naturalidade dos ecossistemas, acarreta o aparecimento de riscos para os bens e para os equipamentos criados (riscos de assoreamento ou de
recuo por vezes rápido da costa).
A frequentação excessiva ligada ao desenvolvimento do turismo balnear é igualmente um
problema: o espezinhamento provoca a degra-


Deflação:
(retirada das partículas leves e das areias finas do solo) que se produz quando o vento passa entre duas abas de dunas.
Resiliência : capacidade de um meio a resistir às agressões ou a recuperar a sua integridade.
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dação da vegetação e, daí, uma remobilização
das areias arrastadas pelo vento para o interior
das terras e, consequentemente, perdidas para
o sistema praia-duna.
Dunas e praias são os dois principais contentores das células sedimentares. De forma
constante, as ondas e o vento engendram
formas de praia e de dunas, que por sua vez
interagem sobre estes agentes de erosão. Daí
resulta um «equilíbrio dinâmico» que é o mais
capaz de amortecer o efeito das tempestades
pela dissipação da energia. A adaptação às
mudanças (resiliência8) fica optimizada quando o sistema não é perturbado e dispõe de uma
largura suficiente para se exprimir.
Uma das causas principais - e estrutural - da
erosão marítima é a penúria sedimentar do
sistema praia/duna. Neste contexto de penúria
agravada pela tendência à subida do nível dos
mares, o modo de gestão das dunas deveria ser
adaptado.

> O sistema praia/duna como infraestrutura natural
Quando as dunas antecedem as zonas baixas, situação pouco frequente na Aquitânia,
mas bem identificada noutras partes da costa
atlântica, elas podem também ter um papel
assimilável ao dos diques : desempenham um
papel de defesa contra os riscos de submersão.
As dunas desempenharam assim um papel
histórico: no decurso de vários períodos da
história, foram transformadas pelo homem
(plantações de florestas), para proteger as terAdaptação das intervenções sobre as
dunas para responder a essas novas
expectativas - o conceito de «dunadique»
À priori, as dunas não são consideradas juridicamente como diques, todavia, em certas situações, elas estão,
ou estarão, implicadas nas lógicas das
acções que visam a protecção contra
os riscos de erosão marítima e de submersão. Vários tipos de situação se
apresentam e estão ilustrados e esquematizados abaixo (cf. figura 5):

ras das incursões da areia, como «ratoeira para
a areia».
Constituindo uma parte do precioso stock
sedimentar, as dunas desempenham diversos
papéis em relação aos riscos de erosão marítima e de submersão:
•a
 mortecimento flexível da energia marítima
(o sistema praia/duna é um dissipador natural de energia) ;
• r ealimentação da praia depois das tempes-

tades ;
• dique e primeiro «fusível», em caso de submersão etc.
O controlo flexível das dunas (cf. cap. II, B, 2)
responde principalmente à problemática da
erosão eólica e deve ser completado para responder aos riscos ligados ao mar… Os investimentos a realizar são muito mais pesados do
que os do controlo único da mobilidade ligada
ao vento.
Caso 1: A erosão marítima entalha
uma arriba, não pondo em causa a
estabilidade do conjunto.
Caso 2: Fortissima erosão marítima
que suprime a capacidade do cordão dunar de desempenhar o seu
papel de dique.
Caso 3: A erosão marítima destrói o
cordão na sua quase totalidade.

Figura 5 : Tipos de situação tendo em vista as intervenções nas dunas

Para além destes trabalhos de reabilitação é necessário por em prática um processo de acompanhamento e de alerta : cartografia do estado dos cordões dunares que desempenham um papel de defesa face ao risco de submersão e protocolos de medidas para as zonas sensíveis de forma a alertar
os poderes públicos quando são necessários trabalhos de manutenção da eficácia destas dunas no seu papel de dique.

> Problemas ecológicos dos ecosistemas dunares
A posição das dunas na junção entre terra e
mar é fonte de diversidade das paisagens e
das espécies. Das rudes condições da vida animal e vegetal (salinidade, bombardeamento
de areias…) resulta uma forte especialização
das espécies e um forte endemismo. Citemos
por exemplo a pequena borragem do litoral
ou a linária com folhas de tomilho, ambas
endémicas no litoral francês. Algumas destas

Omphalodes littoralis
9

espécies permitem a manutenção da areia e,
consequentemente, do cordão dunar. Mas este
ecossistema linear é estreito o que reduz a sua
capacidade de adaptação ao recuo da costa e
aumenta a sua fragilidade face à pressão antropogénica.
Um forte teor de endemismo9 reflecte o alto
valor patrimonial das dunas. As dunas litorais
não arborizadas da Aquitânia (França) conser-

vam numerosas espécies endémicas, como
a Alysson da areia, o Astragale de Bayonne, o
cravo das dunas, etc.
Para prestar de forma optimizada os seus diferentes «serviços ecológicos10 », o sistema duna
litoral/praia deve poder desenvolver-se numa
largura suficiente para a expressão dos diferentes processos e fácies.

Linaria thymifolia

Endemismo : caracteriza a presença natural de um grupo bioloógico exclusivamente numa região geografica delimitada.
Serviços ecológicos: processos naturais e necessários às populações sem que estas tenham que agir para as obter.

10
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As Arribas
> Apresentação do meio
As arribas (subentendidas rochosas) constituem um caso particular da vertente que recua
paralelamente a si mesma deixando à sua
frente uma plataforma rochosa suavemente
inclinada para o mar. Existem três tipos de arriba: as arribas vivas (instáveis e regularmente
batidas pelo mar, daí o seu aspecto de escarpas
íngremes), as arribas estabilizadas e as arribas
mortas quando já não atingidas pelas ondas: a
sua evolução é similar à vertente continental.
As arribas distinguem-se pela sua forma, es-

Miramar, Biarritz, Aquitânia (França)
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trutura e velocidade de evolução. As arribas do
arco atlântico são características de uma importante diversidade de meios geológicos (calcárias, margosas, graniticas, etc.), oferecendo
uma grande riqueza ecológica dos meios e paisagens variadas.
A natureza das rochas desempenha um papel
primordial na forma das arribas: as formações
podem ser instáveis e portanto frágeis (areias,
vasas, argilas, margas, giz), com formas «suavizadas» ou podem ser duras (calcários, arenitos,

rochas vulcânicas, graniticas, metamórficas),
menos dadas portanto à erosão, oferecendo
normalmente formas mais próximas da verticalidade. Nas formações instáveis, encontramos geralmente deslizes de lama enquanto
nas formações duras, são mais frequentes os
desmoronamentos e as quedas de blocos.
As correntes da maré influenciam os depósitos
de sedimentos e a turvação da água.

> A erosão das arribas
As arribas são instáveis devido à interacção de
numerosos factores que são :
•P
 or um lado, os processos marítimos no sopé
da arriba pela acção das ondas que provoca
uma erosão submarina (intertidal) e aérea
(impacto da ondulação na arriba). A isso junta-se o impacto nesses processos da subida
do nível do mar. Esta dinâmica marítima
pode engendrar infraescavações11 no sopé.
O oceano (ondulação e correntes costeiras)
agrava este fenómeno de instabilidade, ao
desentulhar os materiais desmoronados e

impedindo o surgimento de uma barreira
estabilizadora na base.
• Por outro lado, os processos subsaarianos
(vento, precipitações, infiltrações, meteorização das rochas, “haloclastia”12, etc.) que agem
sobre a face da escarpa e no topo da arriba.
Estes processos podem através de acções
químicas, físicas e mecânicas, provocar deslizes de terreno, derrocadas, aluimentos, ravinas, etc. Estes processos acontecem devido
à natureza das rochas e/ou da sua estrutura.

A erosão das arribas permite a alimentação em sedimentos como
uma fonte positiva indispensável
ao equilíbrio da célula sedimentar
e praias vizinhas (ex : as alterites do
País Basco que podem alimentar certas praias de bolso).
A erosão da arriba, a deslocação da
praia e a erosão da praia intertidal
e submarina (Aplanamento da zona
intertidal) são fenómenos indissociáveis.

St-Jean-de-Luz, Aquitânia (França)

11
12

I nfraescavação: destruição no sopé de uma arriba pela ressaca sob uma saliência.
Haloclastia : processo de desagregação da rocha ligado à cristallização de soluções salinas. Processo de meteorização eficaz nos meios muito ricos em sais (zonas costeiras).
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A erosão é acentuada pelos impactos antropogénicos :
• No topo da arriba, a urbanização pouco
densa de tipo loteamento é acompanhada
por um aumento da altura do tecto do lençol freático (irrigação dos jardins, fugas nas
piscinas, etc.) O espezinhar nas veredas tem
também um efeito desestabilizador;
• Nos declives da arriba, a abertura de estradas perturba o equilíbrio da vertente devido

Continente

à abertura de trincheiras e à acumulação de
entulho;
• Na base da arriba, a exploração dos calhaus
rolados provoca o empobrecimento dos cordões litorais naturais que têm um papel de
protecção da base da arriba (caso da Alta
Normandia) e a criação de obras de protecção da arriba, as barragens por exemplo,
perturbam os trânsitos litorais.

No conjunto dos litorais atlânticos, a variabilidade das costas rochosas é muito grande.
A fragilidade dos materiais e o
contacto com o mar acarretam
variações de formas, de estruturas e de vegetação em todos os
sectores, da zona intertidal até à
franja continental.

Erosão da arriba

Deslocação da praia
Océano
Aplainamento
da zona intertidal

Substrato
Figura 6: Ligação entre a erosão da arriba, deslocação da praia e erosão da praia intertidal e submarina

Moher (Irlanda)

> As arribas como infraestruturas naturais
As arribas, pela sua altura, servem antes de
mais nada como barreiras naturais contra
os riscos de submersão marítima. O recife
rochoso dissipa a energia mecânica das ondas
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o que permite limitar a erosão no sopé da
encosta. Além disso, os materiais provenientes
dos movimentos de terreno (os deslizamentos,
as derrocadas etc.) servem de materiais

sedimentares para as praias vizinhas, o que
permite a sua acreção.

> Problemas ecológicos dos ecosistemas das arribas
As costas rochosas atlânticas, apesar do seu aspecto mineral acidentado, são muito ricas graças ao grande mosaico de habitats presentes.
A sobreposição dos povoamentos litorais está
directamente ligada às condições hidrodinâmicas: marés, correntes de marés, ondas e
exposição da costa à ondulação.

O fenómeno das marés condiciona a instalação dos organismos litorais, na sua quase
totalidade de origem marítima. Assim, na
orla supra-litoral, somente atingida pelo mar
aquando das marés vivas13, muito poucos
organismos suportam as condições de imersão quase permanentes. Mais baixo, na zona

Figura 7: Ecologia na zona intertidal rochosa

A zona intertidal rochosa desempenha um papel essencial nos ciclos biológicos marítimos.
Permite a manutenção de cadeias alimentares
complexas desde os peixes até aos moluscos,
crustáceos e algas. A presença de elementos
rochosos de formas e de tamanhos diversos
oferece abrigos para esses organismos bênticos.
As arribas, por cima das zonas de líquen da
camada supra-litoral, são geralmente pobres
em vegetais, excepto nos materiais movediços,
ou sobre a sua orla superior ou nas zonas de
fissuras ou de saliências colmatadas com terra

intertidal, o substrato é densamente povoado.
Enfim, sob as marés vivas baixas14, é a camada
infralitoral. Os povoamentos modificam-se e
comportam espécies que suportam muito mal
a imersão.

Morus bassanus (França)

fina. Nestas zonas, desenvolve-se uma vegetação herbácea típica denominada relva submetida aos ventos salgados (“aérohaline”)15, de
grande valor patrimonial. É nos espaços recuados da arriba (a charneca formada por arbustos rasteiros e, em seguida, a floresta) que
encontramos uma grande diversidade florística e faunística. Mas a fauna emblemática
das arribas é bem entendido a avifauna16. Na
zona intertidal rochosa e nas arribas, numerosos pássaros (gaivotas, andorinha das rochas,
etc.) aproveitam-se dos alimentos e dos abrigos oferecidos pelas costas rochosas.

As costas rochosas são meios muito ricos e
muito variados, desde o fundo do mar até aos
espaços periféricos terrestes. Na zona intertidal, a qualidade do substrato rochoso permite
a instalação de uma vegetação abundante,
base de muitas cadeias alimentares litorais. A
vegetação característica das arribas rochosas
abriga uma grande parte da avifauna nidificadora do litoral. Enfim, as charnecas e as florestas das orlas litorais são também habitats naturais muito variados no que toca à interface
entre povoamentos litorais e espécies «continentais».

 aré viva alta: maré alta com forte margagem, quer dizer quando a amplitude da maré atinge um máximo.
M
Maré viva baixa: maré baixa com forte margagem, quer dizer quando a amplitude da maré atinge um máximo.
Aérohaline: sujeito aos ventos salgados.
16
Avifauna : conjunto das espécies de aves de uma dada região.
13
14
15
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Os sapais marinhos
> Apresentação do meio
Os sapais marítimos são zonas húmidas sob
forte influência marítima.
Nascem do confronto entre as águas doces e
salgadas em sectores relativamente protegidos
das marés. As ondas de vento e as tempestades
podem afectar e corroer os sapais marítimos.
Se bem que situados abaixo do nível das
águas altas das marés vivas, estes espaços são
raramente submersos pela água salgada, pois
o homem interveio amplamente para anexar
estas terras ao continente, sobretudo com a
construção de represas.

As zonas intertidais dos sapais são zonas
baixas feitas de aluviões recentes, zonas de
transferência entre o meio marítimo e o meio
terrestre : “schorres” e “wadden”. Os sapais
dependem muito fortemente das correntes
criadas pela maré.
As partes vegetalizadas, atingidas unicamente
aquando das grandes marés, são chamadas
schorre. Esta zona é muito rica em vegetação,
sobretudo em plantas halófilas «herbáceas»
que amortecem as correntes e captam as
partículas finas em suspensão, fixando-as com

Diagram 8 : Morphology of a coastal marsh in a temperate climate zone (Paskoff, 1998)

as suas raízes.
Na zona intertidal, os wadden são espaços
com forte sedimentação, compostos por
sedimentos finos : rechã lodosa (zonas
denominadas slikkes), “tangues” (sedimento
calcário com forte proporção de detritos de
conchas) ou areias.
Neste documento, o termo de sapal marinho
agrupa o conjunto funcional desta forma
de costa, desde a zona intertidal, até à orla
continental.

1
2
3
4
5

Bacia
Schorre
Microarriba
Slikke
Canal de maré

6 Slikke alto
Figure 8: Morfologia de um sapal marínho numa região de clima temperado

O declive geral de um sapal é muito fraco; pode inclinar-se para o mar ou para o canal principal de drenagem natural. O sapal é então considerado
«conforme» : é constituido sobretudo por sedimentos finos argilosos, depositados por decantação em águas calmas. Mas o declive pode também
orientar-se para a borda continental. O sapal é então considerado «contrário » : ele é fruto de sedimentado em águas mais turbulentas.

Delta d'Arcachon, Aquitânia (França)
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> Fenómenos das probabilidades de erosão e submersão marítima
Sendo os sapais marinhos zonas costeiras húmidas baixas, eles são natural e regularmente
submetidos a submersões marítimas de intensidade e de frequência (ou períodos de retorno)
variáveis. Esta probabilidade deve ser tida em
consideração em numerosas zonas contidas que
abrigam actividades agrícolas antigas ou actuais
e por vezes em zonas urbanizadas.
Este tipo de litoral sensível sofre uma pressão
antrópica ligada ao desenvolvimento residencial, à agricultura, à caça e à pesca e às actividades portuárias e industriais.
A conservação destes espaços passa por uma
melhor gestão do mosaico de habitats naturais,
A conservação destes espaços passa
por uma melhor gestão do mosaico de
habitats naturais, em particular por uma

em particular por uma reposição em água de
terras represadas, técnica denominada desafectação dos pólders.
Com efeito, para as necessidades da agricultura
(organização de polders17) e a fim de limitar as
inundações dos terrenos, foram realizados numerosos diques de protecção, isolando os sapais do
mar. Foram acrescentadas bacias de drenagem a
fim de conter as águas continentais aquando de
períodos de enchentes. Mas esta estruturação é
posta em causa nos nossos dias em termos da
protecção ecológica, pois acarreta a limitação da
circulação das águas e a perturbação dos fluxos
biológicos.
reposição em água de terras represadas,
técnica denominada desafectação dos
pólders.

Sapal represado, domaine de Certes (França)

> Os sapais marinhos como infraestruturas naturais
Estes meios apresentam um papel físico de
protecção da costa. A presença dos wadden e
dos schorres limita a acção das ondas sobre as
margens. Os diques são uma protecção impor-

tante contra a submersão marítima, com a
condição de que estas sejam bem calibradas, e
bem conservadas. Os sapais marinhos desempenham também um papel importante de filtra-

ção das águas poluídas que transitam do meio
continental para o meio marítimo.

> Problemas ecológicos dos ecosistemas dos sapais marítimos
Estas terras húmidas, mais ou menos vegetalizadas, mais ou menos inundadas consoante
a sua posição no estuário, são habitats essenciais para o desenrolar dos ciclos biológicos de
numerosos peixes, crustáceos e aves.
Estes sapais marinhos abrigam também actividades humanas : conquicultura, pesca,
caça, actividades portuárias, agricultura, actividades essas que, por vezes, aceleleram a
evolução natural e favorecem a colmatagem,
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a progressão dos pastos salgados ou a erosão
das margens.
A flora destes espaços intertidais depende do
nível das marés, dos solos e da acção do homem. A rudeza das condições ecológicas acarreta uma biodiversidade limitada mas a fraca
concorrência entre espécies é favorável a uma
riqueza considerável em termos indivíduais.
Esses meios têm uma produção primária entre
as mais elevadas do planeta.

As diatomeias, algas unicelulares, colonizam a
superfície dos « slikkes ». As plantas que produzem flores e que colonizam as partes mais
baixas são as zosteras. Estas cobrem vastos espaços em herbários marítimos. Sobre as altas «
slikkes », encontramos essencialmente as salicornias e as spartinas.

Polder : (palavra holandesa) terra cultivada, conquistada ao mar através de canais e seca.
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Zostera marina

Numerosas actividades agrícolas tradicionais
utilzam os recursos desta zona intertidal (ostreicultura, conquicultura, pesca a pé, apanha
de algas, …).
Sobre o schorre, a flora diversifica-se (puccinelli, ásteres, fetucas, …) oferecendo habitats
muito favoráveis a numerosos insectos.
A flora dos diques está geralmente representada pelo Tamarix e, cada vez mais, pelo Senecio
vulgaris, espécie muito invasiva.
A repartição da fauna está muito dependente
da frequência de submersão e, portanto, do
nível da água (salgada e doce) da salinidade
e da natureza do substrato. As espécies mais
comuns nos sedimentos limosos são pequenos crustáceos detritívoros enquanto os mais
comuns nos sedimentos arenosos são as arení-
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Salicornia

colas marítimas e as nereides.
Os moluscos existem também em grande número nestes sedimentos: berbigões, ameijoas,
venerídeos, e a conquicultura assegura uma
presença marcada dos mexilhões e ostras ocas
ou planas.
Os peixes presentes nestes meios têm de se
adaptar às importantes variações da salinidade e dastemperaturas.
Os sapais marinhos, sobretudo nas suas partes
altas (sapais contidos e schorres), encerram
também numerosos insectos, anfíbios, répteis,
mamíferos e, sobretudo, aves.
Muitas aves migradoras usam estes meios,
pontos de paragem obrigatórios entre a Europa do Norte e a África.
A vegetação sobreposta e a diversidade de

meios desde os canais e derivações aos sapais
represados, a variação dos níveis de água e de
salinidade fazem destas zonas espaços que
permitem o desenvolvimento ou a reprodução de numerosas espécies animais aquáticos
(crustáceos, moluscos, peixes,…) e terrestres
(insectos, aves, mamíferos, anfíbios e répteis).
A sobrevivência destas espécies e destes ecosistemas passa pela preservação dos funcionamentos hidráulicos, limitação da colmatagem
e domínio das actividades humanas.
O litoral é um sistema aberto; convém conhecer o seu equilíbrio através da análise do seu
equilíbrio sedimentar no seio de uma «célula
sedimentar18 ».

Célula sedimentar : porções de costa homogéneas, coerentes em termos de morfologia e de funcionamento, independentes de qualquer estrutura administrativa.
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Existe uma forte interdependência entre os
processos de uma mesma célula (erosão/acreção19 etc.). As células sedimentares podem
ser fechadas (ou semi fechadas), por exemplo
numa baía entre dois cabos rochosos, mas na
maior parte dos casos, as trocas acontecem
entre células vizinhas. Elas representam as
unidades de análise cujo equilíbrio sedimen-

tar pode ser estabelecido : seja entre a célula e
as suas vizinhas ; seja no âmbito da célula (volume desgastado, volume transportado pela
deriva litoral, volume acumulado nas dunas
primárias e na duna, volume trocado entre a
praia e a duna, etc.).
O equilíbrio sedimentar da zona intertidal exprime-se pelos aluviões provenientes da deri-

va litoral (a ressaca e as correntes de maré interagem para deslocar em massa os sedimentos
costeiros), das ribeiras e da erosão das arribas
e das dunas, mas igualmente, pelas perdas da
deriva litoral e dos desfiladeiros, em proveito
do planalto continental e do transporte eólico
(cf. figura 9).

Estes litorais sensíveis sofrem uma
erosão natural e antropogénia muito
forte. Compete-nos protegê-las na
medida em que existem problemas
importantes na sua proximidade.
As soluções ditas «soft» oferecem
possibilidades de protecção que
respeitam o meio-ambiente e que são
cada vez mais utiizadas hoje em dia.

Figura 9: Esquema explicativo da noção de equilíbrio sedimentar

Westport (Irlanda)
19

Acreção : progressão da linha costeira para a terra pela acumulação de sedimentos.
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St Jean-de-Luz, Aquitânia (França)
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2 - As soluções soft de protecção das costas
Ter em conta os fenómenos
aleatórios costeiros (erosão, submersão, movimentos de terras) na
organização do litoral, com vista
Entre estas soluções, distinguem-se dois métodos de protecção das costas face à erosão. Um
tem como consequência fixar a litoral, trata-se do
método dito «duro» ou «rígido». O outro é uma
abordagem mais ambiental, trata-se do método
dito «doce» ou «flexível». Todavia, consoante os
casos estudados, é difícil fixar o limite entre as
soluções «duras» e as soluções «soft», e por vezes
os dois métodos podem mostrar-se complementares.
Os métodos «duros» (espias, diques, enrocamentos, etc) têm como principal objectivo proteger

entre outros a preservá-lo dos desafios, pode declinar-se em quatro tipos de soluções (cf. p. 51) : o
recuo estratégico, a não intervencontra os riscos imediatos e fixar o litoral. Se as
obras ou tecnologias usadas respondem geralmente a estes objectivos de protecção, apresentam todavia e infelizmente numerosos aspectos
negativos a médio prazo. Com efeito, estas intervenções modificam as dinâmicas do funcionamento do meio, agravando muitas vezes a erosão
costeira na proximidade da zona protegida e são
geralmente muito dispendiosas; têm, todavia,
uma grande esperança de vida.
Os métodos «soft» são concebidos para «trabalhar com a natureza» integrando a dinâmica

ção, a intervenção limitada (uso de
soluções soft) e a manutenção da
orla costeira (emprego de soluções
duras e/ou soft).
natural do litoral e a mobilidade da orla costeira
(realimentações da praia com sedimentos, trabalho com a vegetalização, etc.). A sua duração
é limitada, são reversíveis e dependem das suas
características próprias e das evoluções do ambiente à escala global (mudança climática) ou
local (obras, frequentação). A eficácia da escolha
destes métodos deve ser, além disso, avaliada
face à dinâmica costeira (energia das vagas, etc.)
e por consequência à resistência e «duração de
vida» do equipamento.

Discussão sobre os limites dos métodos «duros» e métodos «soft»
Antes de mais, é importante recordar que
qualquer obra, dura ou soft, tem impactos
negativos aquando sobre o meio ambiente
(transporte e equilíbrio sedimentar, perturbações sonoras, trânsito rodoviário abundante,
utilização recreativa, perturbação da biodiversidade litoral etc.).
É primordial conhecer a necessidade real das
diferentes técnicas) de protecção e seu impacto sobre o meio-ambiente (conhecimento
da aleatoriedade e dos elementos problemáticos. A resposta face ao risco pode assim ser
modulada no tempo ou ser combinada entre
soluções soft e soluções duras.
Além disso, a distinção entre soluções “duras”
e “soft” nem sempre é fácil. Se tomarmos como
exemplo as arribas, intervir unicamente numa
zona instável por intermédio de uma técnica
«dura» ou de uma opção geo-técnica pode ser
visto como um método «doce» em razão da
fraca influência espacial que esta zona exerce
em relação a toda a costa. Isto, evidentemente,
não é válido para todos os sectores. Depende
da influência da zona a tratar mas igualmente

da que representa a totalidade da arriba em
relação a toda a costa rochosa de uma região
determinada (válido também no que respeita
às praias).
Nas arribas, aconselha-se geralmente combinar várias opções geo-técnicas e associá-las
a um método mais «flexível» tal como a vegetalização. A aplicação deste método não tem
como objectivo lutar contra a erosão mas
acompanhar os processos naturais e aumentar
a segurança.
Pode igualmente considerar-se a natureza dos
materiais utilizados a fim de que estes se integrem no meio circundante.
A reversibilidade de uma obra permite igualmente diferenciar as soluções «soft» das soluções «duras». Com efeito, uma técnica «soft»
(aplicada a uma pequena superfície) é uma
técnica facilmente reversível (poucas consequências) contrariamente às obras pesadas,
que muitas vezes perturbam fortemente o
meio circundante e apresentam um custo muito elevado em caso de supressão (por exemplo,
os diques).

Os custos destas técnicas são muito
variáveis (de alguns milhares de euros
a várias centenas de milhar) em função das variantes técnicas e locais, daí
o recurso a uma análise custo-benefício indispensável antes de qualquer
intervenção (cf. p. 49).

Vieux Boucau, Aquitânia (França)
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Os métodos ditos «soft»
> As praias
Existem numerosas opções perante a erosão
das praias. A distinção entre métodos «soft»
e «duros» faz-se essencialmente segundo os
critérios de impacto sobre a dinâmica sedi-

mentar natural e a reversibilidade das obras,
sendo estes critérios igualmente dependentes
da escolha dos materiais utilizados, da flexibilidade das obras, da sua influência espacial,

do impacto visual, etc. Os parágrafos a seguir
apresentam algumas soluções habitualmente
caracterizadas como «soft», com as suas vantagens e os seus inconvenientes.

Vantagens
O impacto visual das obras em geotexteis é
muitas vezes menos agressivo do que outras
estruturas de tipo espiga, quebra-mar, etc.,
tanto mais que estas estruturas são muitas
vezes cobertas de areia. Quando são disfarçados e instalados de modo a formar compartimentos, os sacos podem ser utilizados para
fixar a areia servindo-lhe de ancoragem (por
exemplo depois da realimentação artificial
sobre a zona intertidal). São reversíveis e a estrutura da última geração é permeável, flexível,
resistente aos UV e favorece a instalação da vegetação. A execução destas estruturas é rápida
e menos onerosa do que as obras pesadas (enrocamentos por exemplo). Perturbam pouco o
ecosistema litoral.

Inconvenientes / limites
As estruturas em geotexteis apresentam os
mesmos inconvenientes das obras pesadas
(ex. : paredões, quebra-mar), perante a dinâmica sedimentar. Sendo o seu papel limitar os
trânsitos sedimentares, podem causar deficiências em sedimentos nas zonas vizinhas
não protegidas, acentuando a erosão. Tendo
um papel limitador da circulação da água,
podem eventualmente trazer complicações a
nível das zonas de banhos, sobretudo quando
existe poluição. Como em qualquer tipo de
obra, as construções em geotêxteis necessitam de uma manutenção regular, em particular face a eventuais degradações por parte
dos utilizadores (sobretudo durante o período
estival).

• As obras em geotexteis

Obras em geotêxteis (França)

Descriçâo
Destinam-se a fixar a areia e podem ser colocadas perpendicularmente (ex. : espigas quando
a deriva litoral domina) ou longitudinalmente
em relação à costa, por exemplo como armação do centro de um travesseiro dunar na
parte traseira de uma praia. São constituídos
por telas permeáveis em fibras sintéticas em
forma de sacos ou rolos. São cheios de areia
por uma bomba de pressão.
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• Os recifes artificiais

Recifes articficiais, Narrowneck (Austrália)

Descriçâo
Dispostos em águas profundas ou na praia
submersa, os recifes artificiais têm como objectivo diminuir a acção das ondas nas praias.
Retardam a deriva litoral e contribuem para o
aumento da zona intertidal, limitando assim a
erosão. Agem como quebra-ondas imersos e
são constituídos na maior parte das vezes por
sacos ou rolos em geotexteis, embora outros tipos de materiais possam tambémm ser utilizados tais como: areia, grandes blocos, cimento
armado ou materiais compósitos

Vantagens
Numa costa com fraca margagem20, permanecem invisíveis, o que não desvirtua a paisagem.
Contrariamente aos quebra-ondas, permitem
a manutenção de uma agitação da água contribuindo para a sua auto-depuração e, portanto,
para a qualidade da água dos banhos. Participam igualmente no enriquecimento da biodiversidade litoral (fauna e flora).

Inconvenientes / limites
As costas com forte margagem não são propícias à implantação de recifes artificiais. Com
efeito, para que estes limitem a acção das
ondas na maré alta, a sua estrutura tem de
ser maciça e sobreelevada, engendrando um
impacto visual forte aquando das marés baixas, implicando igualmente grandes custos . O
contexto geomorfológico ideal corresponde às
costas de micro-marés ou às praias no fundo
de baías, que, em si mesmas, constituem um
compartimento sedimentar.

Vantagens
As estacas hidráulicas sendo permeáveis, permitem a circulação dos sedimentos, limitando
os impactos negativos de uma e outra parte
da estrutura. A sua instalação é relativamente
fácil e pouco onerosa.

Inconvenientes / limites
A eficácia destas estruturas não está sistematicamente garantida, dependendo dos tipos
de praia; é em geral bastante limitada. É portanto necessário proceder a um acompanhamento regular durante um período de tempo
suficiente para avaliar o seu papel. Além disso,
podem constituir obstáculos para os utentes
da orla costeira (passeantes…) e tornar-se
perigosos para a navegação marítima se forem
destruídos e arrastados para o alto mar.

• Estacas hidráulicas
Descriçâo
As estacas hidráulicas são constituídas por estacas em madeira espetadas verticalmente nos
sedimentos (areia ou vasa) seguindo um espaçamento regular. Podem ser implantadas paralelamente ou perpendicularmente à costa sobre a
zona intertidal, muitas vezes ao longo de várias
dezenas de metros Estas obras permeáveis são
utilizadas para dissipar a energia das ondas na
praia, limitando assim o transporte de sedimentos e favorecendo a estabilidade da praia.

Estacas hidráulicas transversais, Cap Ferret, Aquitânia (França)
20

Estacas hidráulicas transversais, Mimbeau, Cap Ferret, Aquitânia (França)

Margagem: desnivelamento entre o nível da maré alta e maré baixa.
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• A drenagem das praias
Descriçâo
O sistema de drenagem das praias permite baixar o tecto do lençol aquífero e a água deposta
pelo fluxo das vagas (ou da zona de espraiamento21) e criar desse modo uma zona não
saturada sob a superfície da zona intertidal,
perto da orla costeira.
Uma ou várias canalizações filtrantes são instaladas em profundidade (cerca de 1 m abaixo
da superfície) paralelamente à orla costeira,
com vista a recolher assim a água e a transferi-la por gravidade para um poço. A partir daí,
uma estação de bombagem reenvia a água para
o mar ou, se possível, para instalações de reciclagem. Sendo a finalidade principal drenar o
tecto do lençol aquífero a fim de favorecer a
deposição de sedimentos, a água, ao descer,
infiltra-se em parte e perde por isso energia.
Um outro objectivo pode ser igualmente drenar a zona de espraiamento em certos tipos de
morfologia de praia. Desta forma, o mar traz
uma quantidade de sedimentos maior do que
a que retira (cf. figura 10).

Vantagens
O impacto paisagístico é nulo (exceptuando
aquando das obras) e a areia seca mais rapidamente, o que é muito apreciado pelas actividades recreativas. O ecosistema litoral é pouco
perturbado (excepto aquando das obras e o
lençol subterrâneo pode eventualmente modificar o ecosistema bêntico22). O sistema de drenagem desempenha um papel eficaz quando
a circulação das águas continentais (lençóis
superficiais) participa na erosão. O custo energético pode ser amortizado ao utilizar a água
recolhida pelas instalações de reciclagem (alimentação de bacia aquífera, piscina de água
de mar, etc.).

Inconvenientes / limites
A utilização desta estrutura permanece todavia limitada a certos tipos de praia. Com efeito,
os sedimentos sob a zona intertidal devem
muitas vezes ser permeáveis e espessos (entre
0,1 a 0,5 mm) para permitir a instalação das
canalizações e evitar qualquer colmatagem.
Da mesma forma, é preferível ter um declive
relativamente fraco (da ordem de 1/10 a 1/50).
A zona deve estar exposta às ondas de forma
moderada mas regular e as variações sazonais
(Verão/Inverno) devem ser de pouca monta
ao nível do perfil da praia. O papel dos lençóis
superficiais deve ser dominante no transporte
de sedimentos (fenómeno de tixotropia23) em
relação aos outros agentes de erosão. A drenagem enfraquece um dos processos de erosão
mas não resolve o problema da falta de sedimentos; consequentemente adapata-se melhor a praias de fundo de baía (que formam
por si sóum compartimento sedimentar).
Finalmente há que prestar prestar atenção
(verificação) ao sistema eléctrico da estação de
bombagem.

Figura 10: Sistema de drenagem de uma praia

21
22
23

Zona de espraiamento : limite superior da propagação das vagas na praia.
Bêntico : qualifica os organismos e processos que têm ligação com o fundo do mar.
 ixotropia : capacidade de certas substâncias sedimentais se transformarem em líquidos nos quais as partículas estão em suspensão (como as areias movediças).
T
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• O by-passing
Descriçâo
O by-passing (ou by-pass), também chamado pontagem sedimentar, tem como objectivo
restabelecer o bloqueio da deriva litoral, permitindo a passagem artificial do trânsito sedimentar
de um obstáculo natural (ex. : cabo rochoso, desembocadura de curso de água) ou antropogénico
(molhes, diques portuários, etc.) que se lhe opõe (cf. figura 11). Existem diferentes métodos de
by-passing:

Vantagens gerais
O by-pass permite restabelecer a dinâmica
natural dos sedimentos. Pode ser facilmente
posto em prática se for mecanizado (por camião) e representa uma solução interessante
de gestão a médio prazo.
Inconvenientes / limites gerais
Os sistemas de by-pass podem perturbar a biodiversidade litoral das zonas de recolhas (destruição dos habitats, aumento da turvação da
água, etc.), e das zonas de descarga no mar ou
nas praias (impactos possíveis nos organismos
bênticos), O que pode eventualmente a mais
ou menos longo prazo atingir um ecossistema
mais amplo (dunar ou litoral próximo). Junto
das zonas portuárias, os sedimentos acumulados podem estar poluídos. Neste caso, não
devem ser reinseridos no circuito sedimentar.

Figura 11: Sistema de drenagem de uma praia

- O by-pass hidráulico
Instalação de um sistema de sucção de uma
mistura de areia e de água na zona de depósito
(a montante do obstáculo) e de refluxo a jusante do mesmo, numa conduta hidráulica. O
sistema pode ser fixo (permitindo um funcionamento contínuo) ou móvel (actividade modulável no tempo e no espaço).

Vantagens
restabelece o transporte natural dos sedimentos equilibrando as zonas de acumulação e
de erosão, sem aport de materiais exógenos.
O impacto negativo sobre o meio-ambiente é
reduzido. O sistema fixo permite uma utilização contínua adaptada aos ciclos sazonais e às
necessidades.

Inconvenientes / limites
má adapatação à deslocação dos calhaus rolados e custos muito elevados.
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- O by-pass mecânico
transporte por camião de areias e pedras roladas de uma zona para outra

Vantagem
custo relativamente baixo e meios técnicos
facilmente mobilizáveis.

Inconvenientes / limites
o período das obras acarreta multiplas perturbações (por ex. sonoras) para os habitantes
locais e para a rede viária e custos que são proporcionais à distância das zonas de recolha.

- O by-pass marítimo
utilização de meios náuticos (por ex. dragas).
Isso consiste em retirar, transportar e descarregar os sedimentos na maré alta nos fundos
baixos e na zona intertidal onde existir uma
falta de sedimentos.

Vantagem
convém a todos os tipos de sedimentos e a
operações periódicas.

Inconvenientes / limites
o local da retirada deve ser de acesso fácil e
próximo da zona a tratar (caso contrário poderá ocasionar custos elevados). As manobras
náuticas tornam-se difíceis nas zonas fortemente batidas pelo mar, sobretudo desvargana
zona de rebentação.

• A realimentação artificial das praias em sedimentos (ou reaprovionamento das praias)
Descriçâo
A realimentação da praia tem por objectivo
compensar o desequilíbrio do litoral devido
à erosão natural e/ou aos impactes antropogénicos (presença de estruturas de defesa). A
finalidade é alimentar as praias em materiais
(areia, calhaus rolados) que são exógenos à
célula sedimentar, por camião, dragas no mar,
etc. Os sedimentos são espalhados na praia

pelas máquinas de terraplanagem. Este método é correntemente praticado em numerosas
fachadas marítimas nos Estados Unidos, nos
Países-Baixos, na costa do Adriático em Itália,
na costa mediterrânica em Espanha, etc. As
realimentações podem ser pontuais no tempo
ou fazer-se regularmente, após cada Inverno,
por exemplo. Cada intervenção deve ser adaptada em função da análise da natureza e do vo-

lume dos materiais, da batimetria, dos povoamentos de águas pouco profundas, do regime
das vagas, das correntes litorais, etc. É também
necessário conhecer a velocidade média anual
do recuo da orla costeira. Modelos numéricos
(ex. GENESIS24 nos Estados Unidos) e métodos
empíricos (método privilegiado nos PaísesBaixos) permitem avaliar o volume de sedimentos necessários.

Vantagens
A realimentação da praia permite restabelecer
um perfil do equilíbrio da mesma, a protecção
perante os agentes de erosão como as ondas
de tempestade (efeito de «zona tampão»), a
manutenção da zona intertidal larga e, consequentemente, a preservação das diferentes
utilizações (actividades de recreio). Além disso, este método não tem consequências nefastas para as praias vizinhas, ao contrário de
outros métodos e pode alimentá-las de forma
indirecta pelo aport de sedimentos. O reassoreamento permite igualmente aumentar a inclinação do declive da praia, numa finalidade
de prevenção contra a elevação do nível do
mar.O impacto paisagístico é inexistente.

Inconvenientes / limites
Os materiais retirados devem encontrar-se
próximo do local de depósito para limitar os
custos. Além disso, o volume do depósito deve
ser suficientemente importante para todas as
operações de realimentação (realimentações
regulares). Uma boa qualidade de areia ou de
calhaus rolados é primordial (não trazer sedimentos poluídos ou mais finos do que os da
praia realimentada). Algumas configurações
prestam-se mal a estes métodos (forte ondulação, dificuldades de acesso, granulometria da
areia, etc.). A realimentação em calhaus rolados é mais rara pois os meios técnicos são mais
pesados e mais caros. As dragagens e os aterros
podem perturbar a biodiversidade local das
zonas de recolha e de depósito (destruição dos
habitats, aumento da turvação da água, etc.).

Realimentação da praia com areia
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Modelo generalizado para simulação de mudanças na linha da costa
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Comentário

Realimentação da praia com areia

O estudo Eurosion25 (2004) recomenda a
identificação das « reservas estratégicas de
sedimentos » disponíveis para a alimentação
artificial das praias. Estas reservas podem ser
localizadas noutras praias (e escolhidas em relação à deriva litoral), em terra (dunas, pedreiras) ou ao largo.
O perfil de realimentação é igualmente importante. Pode determinar-se pelos conhecimentos dos perfis da praia ou pela utilização de um
modelo matemático (Dean, 2000).
As estações do ano devem também ser equacionadas: vale mais efectuar a realimentação

no fim da «má » estação (depois do Inverno).
Este método não é definitivo. Convém muitas
vezes prever uma descarga massiça seguida
por outras menos volumosas após uma ou
várias estações. O orçamento deve pois ser
previsto para vários anos. É por isso que é
necessário efectuar um acompanhamento
da praia (análise topo-batrimétrica) durante
e após os trabalhos por um período de 4 a 5
anos. Isto com o fim de caracterizar a mobilidade da orla costeira e de quantificar os volumes de sedimentos a prever para as futuras
realimentações.

• Estudo de Caso : o sistema de by-pass – Capbreton, Landes, Aquitânia (França)
Sector de aplicação
O rápido alargamento (cerca de 200 m) da
praia situada na costa Norte do dique do canal
de Boucarot, corresponde ao trânsito sedimentar (cerca de 100 000 m3 /ano) orientado
para Sul. Sem intervenção, as areias contornam a obra e entopem a entrada do canal. As
consequências desta obra que bloqueia a deriva causaram um acréscimo da erosão (já naturalmente presente) nas praias a Sul. A reacção
consistiu num primeiro tempo no reforço das
estruturas pesadas (enrocamentos, molhes,
enrocamento da zona intertidal). De 1983 a
2007, 15 000 m3 /ano de areia foram retirados
a Norte do canal pelo Município de Capbreton
a fim de alimentar as praias a Sul (transporte
por camião).

Diligência
Foi instaurado um sistema de by-pass hidráulico em 2008 a fim de substituir o sistema por
via terrestre (desconfortos eliminados e aumento do volume de areia movimentado) (cf.
Figura-11): os sedimentos, misturados com
água (retirada do canal do curso de água chamado «le Boucarot»), são retirados mecanicamente na praia Norte para, em seguida, serem
despejados nas praias a Sul numa conduta rígida enterrada e equipada com bocas de saída
espaçadas para espalhar a areia sobre a zona
intertidal.

Balanço e perspectivas
O custo da instalação é estimado a 1,2 - 1,3
milhões de euros HT. O projecto prevê uma
entrada inicial de 100 000 m3 de areia e realimentações anuais na ordem de 75 000 m3 espaçadas entre 12 a 15 semanas nos meses que
precedem a estação estival (segundo R. Paskoff
& C. Clus-Auby, 2007).

Bocas de evacuação das areias +
condutas flexíveis de refluxo

Conduta trazendo água
limpa

Sistema de extracção
(hidro-ejectores ou
carregadores)

Conduta de refluxo rígida e enterrada sob a
orla marítima

Figura 12: O sistema de by-pass hidráulico
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Eurosion (2004) Viver com a erosão costeira na Europa – Espaços e sedimentos para um desenvolvimento sustentável. Conclusões do estudo Eurosion. 21p.
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> As dunas
Trata-se aqui mais de gestão do que de protecção. Hoje, as dunas já não são consideradas
unicamente como uma fonte de riscos de assoreamento, mas como uma paisagem de grande
valor patrimonial e uma obra de protecção
flexível dos litorais arenosos. O objectivo de
gestão é multifuncional e visa, ao mesmo tempo, proteger o interior, conservar um ecossistema raro e original, economizar um recurso
sedimentar limitado e participar na prevenção
dos riscos de erosão e de submersão.
O trabalho de controlo da mobilidade das
dunas litorais baseia-se num conhecimento
apurado das situações locais e inscreve-se na
lógica dos processos naturais. Trata-se de um
controlo flexível.
A vontade de conservar os ecossistemas típicos, funcionais e diversificados implica a manutenção dos processos naturais que contribuem para a génese e para o funcionamento
das dunas, com exclusão das reflorestações
das dunas “cinzentas” e de qualquer intro-

dução de espécies exógenas, e enfim um uso
muito limitado das remodelações mecânicas.
O objectivo de protecção do interior requer
todavia uma moderação da erosão eólica para
evitar uma re-movimentação generalizada do
sistema que pode pôr em risco os bens e as
pessoas (assoreamento).
As dunas estão principalmente expostas ao
transporte eólico que pode ser controlado por
métodos de protecção soft. Para que um amortecedor da erosão marítima funcione eficazmente há que manter a solidariedade transversal entre duna e praia. Com efeito, a dinâmica
dunar está dependente da dinâmica marítima
que pode, por eu turno, influenciar. Uma parte
da alimentação sedimentar das praias é assegurada por recolhas na base das dunas.
A escolha de flexibilidade implica a possibilidade de transporte para o interior das terras
em caso de erosão marítima crónica. Este recuo eventual poderá ser feito sem problemas
se a largura das dunas (sem obstáculos urba-

Todavia, o método precedente demonstrou os seus limites: intervenção brutal no tapete vegetal, redução drástica da geodiversidade28, falta de adaptação aos diferentes contextos dinâmicos,

nos) for suficiente; uma largura mínima de 300
e 500 m é necessária.
A experiência mostra que as manutenções
regulares são claramente mais baratas do que
grandes restauros periódicos.
As escolhas de acção apoiam-se num ecossistema de referência. Para as dunas do litoral
atlântico, este corresponde à sucessão a mais
completa possível dos fácies ecodinâmicos26. É
este mosaico paisagístico que oferece às dunas
uma melhor resiliência27 face às perturbações
(naturais ou antropogénicos) e que originam
paisagens atraentes e variadas.
O controlo flexível apoia-se na redução da
velocidade do vento e na criação de condições favoráveis ao desenvolvimento do tapete
vegetal das espécies locais. As principais técnicas de base deste controlo são os mantos de
ramos, os corta-vento e os plantios.

Actualmente, estas remodelações estão reservadas a situações particulares nas quais a escolha de flexibilidade deixa de ser possível,
sobretudo em zonas urbanizadas.

Les Cantines, Aquitânia (França)
26
27
28

 codinâmica : parâmetros permitindo a caracterização de um ecosistema e da sua dinâmica ou evolução no tempo.
E
Resiliência costeira : capacidade natural do meio a ser reconstituído e adaptação do meio perante as exigências provocadas por exemplo pela elevação do nível do mar.
Geodiversidade : diversidade geológica (rochas, minerais, fósseis), geomorfológica (formas do relevo) e pedológico (solos), gerados pelos processos dinâmicos.
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Pyla, Aquitânia (França)
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• As coberturas de detritos vegetais
Descriçâo
Permitem a acumulação dos sedimentos. Os dois tipos mais disseminados são os mantos planos de ramos finos (ramos de giesta, urze vassoureira,…) espalhados manualmente e as coberturas mecânicas de grandes ramos espalhados manualmente e os mantos mecânicos de troncos grossos
(Pinheiro marítimo, Azinheira…).

Messange, Aquitânia (França)

Materiais
A maior parte dos detritos e ramagens vegetais
são eficazes para travar a velocidade do vento.
Todavia, a preocupação em conservar ao meio
um grande grau de naturalidade reduz as possibilidades. Os materiais seguintes devem ser
excluídos:
• ramos verdes susceptíveis de desabrochar;
• r amos que introduzem espécies exógenas
indesejáveis (detritos de jardins, ex. Yucca) ;
• r amos demasiado grosseiros e raízes, cuja
acção não é optimizada (pontos duros), e que
criam desconforto paisagístico.
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Cap-Ferret, Aquitânia (França)

Vantagens
As coberturas de ramagens reduzem fortemente a velocidade do vento a nível do solo,
o que modera – ou suprime – a erosão eólica.
Nas zonas de trânsito arenoso, provocam uma
acumulação, o que permite encher as zonas
em depressão de modo a reconstituir perfis
aerodinâmicos.
Além disso, esta junção de matéria orgânica
favorece o renascimento e o desenvolvimento
das comunidades vegetais (nutrientes e humidade). As coberturas de ramagens podem ter
também um efeito dissuasivo, limitando a passagem de pessoas e a destruição nestas áreas.

Inconvenientes / limites
Esta técnica é eficaz em todas as situações de
erosão (deflação29) ou de deflação-trânsito. As
zonas de acumulação não têm que ser cobertas, a sua dinâmica será controlada pelo tratamento a montante das zonas em erosão. Deve
todavia limitar-se absolutamente a extensão
das coberturas, seja por razões ecológicas (as
coberturas são fonte de degradação30, o transporte por máquinas provoca degradações…),
seja por razões paisagísticas, seja por razões
económicas.

Deflação: retirada de particulas ligeiras e areias finas do solo.

"Rudéralisation"
: degradação de um meio natural sob influência humana (traduzindo-se essencialmente por um aumento de azoto), favorável
às plantas ruderais (rudérales) (que preferem os solos ricos em elementos nutritivos) e desfavoráveis às plantas originais.
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• Os corta-vento
Descriçâo
Reduzem a velocidade do vento junto do solo,
o que limita a deflação e provoca o depósito do
sedimento transportado.
São obstáculos verticais de permeabilidade e
altura variáveis.
A utilização de cortinas corta-vento na luta

contra a erosão eólica é ancestral, com materiais muito diversificados.
Os corta-vento são leves, à base de paliçadas
de vegetais (urze vassoureira, ripas de castanheiro,...) ou de grades plásticas. Os materiais
naturais utilizados são biodegradáveis tais
como as sebes em madeira de castanheiro ou

as redes em fibras de coco.
As cortinas quebra-vento são operacionais nas
zonas de trânsito arenoso onde podem encherse rapidamente de areia. É principalmente na
zona frontal, durante as fases de acalmia da
erosão marítima, que a instalação dos cortavento é frequente e eficaz.

Vantagens
Esta técnica está bem adaptada ao enchmento
das zonas deprimidas que desejamos sobreelevar.
A colocação de quebra-ventos pode ser associada a outras técnicas, por exemplo coberturas de ramagens numa zona deprimida quando se obtiver uma altura satisfatória, ou uma
plantação de Oyat (e/ou de Agropyron), que
completa e «naturaliza» a acção dos quebravento.

Inconvenientes / limites
Devemos evitar a escolha desta técnica em
diversas situações tais como:
• Zonas de deflação dominante, onde as
coberturas são mais eficazes;
• Brechas demasiado estreitas: afrouxamento
na parte inferior e nas extremidades;
• Sectores caóticos: dificuldades de colocação
e afrouxamento parcial ;
• Sectores muito frequentados: dificuldades de
manutenção;
• Fortes declives: dificuldades de implementação e deflação dominante;
• Proximidade da orla costeira em sector de
erosão marítima crónica, etc.

Exemplos de construção
É na zona frontal, nos sectorers da costa que
conhecem uma alternância entre fases de erosão
marítima e fases de acalmia, que a utilização de
corta-vento é mais frequente.

• As plantações
Descriçâo
Nas dunas tratadas com regularidade e com
reduzida frequência humana, a dinâmica
natural é em geral suficiente para assegurar
uma cobertura vegetal satisfatória em
recuperação e em diversidade. Fora das zonas
de reabilitação das dunas, as plantações são
pouco extensas.
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Vantagens
As plantas utilizadas permitem fixar os sedimentos às suas raízes, o que limita a perda de
sedimentos provocada pela acção do vento.
Este método pode ser associado a outras técnicas.

Inconvenientes / limites
O número de plantas utilizado é reduzido,
a principal espécie é a Oyat em França (o
Gourbet da Aquitânia), poaceae gramineae
(gramínea) caespitosa31 dotada de fortes adaptações ao meio: uma resistência muito grande
ao assoreamento, tolerância à fustigação pela
areia e a uma salinidade moderada, etc. Em
Portugal, a espécie estudada é o líquen.
Outras plantas indígenas podem ser plantadas
ou semeadas nas dunas (Absinto, Imortal, …);
todavia, foi o Agropyron (Agropyron junceum)
que recentemente mais se tem desenvolvido
em França. Esta gramínea característica das
dunas primárias, muito resistente à salinidade,
é melhor adaptada que a Oyat na base da vertente exterior dos cordões de dunas.

Caespitosa : que forma na base um tufo compacto.
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• Práticas do controlo flexível moduladas consoante o contexto geográfico e dinâmico
As estratégias de intervenção têm de ser adaptadas às condições locais. É principalmente o equilíbrio sedimentar dos diferentes sectores da costa
que impõe as modalidades de intervenção diversificadas:

• Nos sectores em recuo forte e constante : limitação do alargamento das areias para o interior. Esta moderação de processos permite
às comunidades vegetais da duna secundária
adaptar-se progressivamente às novas condições;
• Nos sectores da alternância de fases de
erosão marítima e das fases de acalmia:
modo de funcionamento frequente na cos-

A boa gestão das dunas não pode ser
desconectada da boa gestão das praias :
o intercâmbio contínuo de energia e de
matéria entre estas duas zonas está na base
da vitalidade e da eficácia do sistema praia/
duna. A ruptura destas trocas arrasta a perda
de todos ou parte dos serviços prestados,
daí o interesse dos planos de gestão dos
sedimentos preconizados pelo programa «
Eurosion » (2004).

ta atlântica. Durante a fase de acalmia da
erosão marítima, podem ser feitas obras para
armazenar uma parte da areia o mais perto
possível à sua fonte e favorecer o desenvolvimento das dunas primárias e de uma encosta
exterior aerodinâmica;
• Nos sectores em clara acreção (pouco frequente): novos cordões desenvolvem-se à
frente das antigas dunas brancas32 que se

Todos os actos de gestão das praias devem
ter conta os diversos papéis das praias:
acumulação sedimentar em constante
reajustamento para um bom amortecimento
da energia incidente, lugar de vida de uma
fauna e de uma flora muito originais etc.
O sistema da zona intertidal por exemplo,
desempenha um papel importante na
dissipação da energia das ondas ao longo
da costa. Intimamente ligado com o cordão

Arcachon, Aquitânia (França)

32

Dunas brancas : zona de forte acumulação de areia (com forte presença vegetal), obstáculo entre a praia e a duna posterior.
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estabilizam progressivamente. Estes sectores oferecem uma oportunidade de deixar
desenvolver-se sem entrave a dinâmica éolica. Desde que se impeça a passagem na zona,
os trabalhos de controlo podem ser de pouca
monta.

dunar e a duna, as barras intertidais devem
ser preservadas se a protecção natural
contra a erosão for exigida.
As limpezas de praia devem evitar a
extracção dos sedimentos, o seu impacte
pode ser consideravelmente limitado
através de políticas de limpeza selectiva que
não retire a matéria orgânica, etc.

• Estudo de Caso : Algarve, sector da Quarteira – Cacela, costa Sul de Portugal
Localização e contexto natural
O sector costeiro da Quarteira – Cacela situa-se
na costa Sul de Portugal entre a orla marítima
da Quarteira no extremo Oeste do sector e a
praia de Manta Rota no extremo Este do sector. Estende-se por 63 km ao longo da costa,
na maior parte do sistema de ilha-barreira, a
Ria Formosa. O sector da praia emersa muda
do Oeste ao extremo Este : no princípio uma
arriba, seguida por um sistema dunar das ilhas
e penínsulas da Ria Formosa. O sistema de
baías está situado por detrás da ilha-barreira
e inclui sapais salgados, as zonas intertidais, e
uma rede complexa de canais naturais e parcialmente dragados, todos incluídos no perímetro do Parque Natural.
O sistema de ilhas-barreira inclui cinco ilhas
e duas penínsulas, separadas por seis escoamentos: dois artificialmente reposicionados

(Ancão e Fuseta), dois artificialmente abertos
e mantidos por estruturas costeiras fixas (FaroOlhão e Tavira) e dois escoamentos naturais
(Armona e Lacém).

Porto de pesca da Quarteira e a Este da marinha de
Vilamoura, 2010 (Portugal)

Forte Novo – realimentação da zona intertidal Garrão, 2010 (Portugal)

Pressões e acções de gestão
A costa Sul de Portugal é um sector chave para
o turismo local e para a economia do país. É por
essa razão que o recuo das arriba e das dunas,
a diminuição da largura da praia e por vezes a
destruição de infraestruturas, necessitam de
medidas de protecção e de gestão costeira por
parte das autoridades locais. Se bem que a estratégia actual seja fixar a posição da orla costeira
(limitando o recuo das arribas, a degradação e o
transbordar das dunas), em certos sectores com

características especiais (de forte valor natural
ou económico, como lugares de férias), foi decidido deixar fazer o recuo da orla costeira. Esta
decisão foi tomada apesar da forte pressão exercida pela população local que recusa qualquer
deslocalização (em numerosos casos, as habitações estendem-se até às dunas) e que exige
uma protecção da costa através de estruturas
pesadas.
A fim de fazer frente a esta pressão as autoridades locais puseram em prática medidas de

Perturbações observadas
Uma parte da costa situada na parte Oeste do
sector está submetida ao processo de erosão
desde há vários decénios. Este fenómeno acelerou-se com a construção do cais de Vilamoura
marítima, as do porto de pesca a Este e o campo de espigas protegendo Quarteira (cf. foto
17). Esta série de obras «duras » transversais à
margem interrompe o transporte sedimentar,
causando um empobrecimento sedimentar
para Este da Quarteira e consequentemente o
recuo das arribas rochosas. Sempre a Este da
Quarteira, um outro local está comprometido
por uma forte erosão local devido ao impacte

negativo das obras antropogénicas: a praia
de Faro. Com efeito, a construção de infraestruturas avançadas e a consequente limitação
da expansão natural do perfil da praia causou
a diminuição da largura da praia, o recuo da
orla marítima e episódios frequentes de transbordamento da duna durante as tempestades
marítimas. Na parte Este do sector, que inclui
o lado Este do sistema de ilhas-barreira, os
locais mais importantes da erosão situam-se
para Este dos cais que foram construídos para
fixar os dois escoamentos Faro-Olhão e Tavira.
O processo natural de transporte sedimentar
associado ao empobrecimento dos depósitos de sedimentos causa o enfraquecimento
da frente da duna. Os recentes fenómenos de
tempestades marítimas provocaram, assim,
episódios de transbordamento e por vezes brechas na frente dunar.

protecção e de reabilitação da praia. As recentes
intervenções de protecção baseiam-se na realimentação das praias diante das arribas (cf. fotos
18) ou, igualmente, através da reabilitação do
sistema de dunas das ilhas barreira. As fontes
sedimentares disponíveis são os stocks submarinos e os depósitos das dragagens provenientes
das baías. Outras medidas de gestão e de reabilitação das dunas foram postas em prática, como
as plantações.
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> As arribas
A fim de reduzir as instabilidades das arribas
rochosas vivas, são possíveis dois tipos de
acção (métodos combinados).
O primeiro modo de acção diz respeito à
protecção do sopé da arriba por opções geotécnicas limitando a erosão marítima e estabilizando a base do talude (ex: cordões de
enrocamento). As opções geo-técnicas e os
métodos podem ser de maneira geral passivos (eles não impedem a estabilidade mas
É importante notar que a estabilização das
arribas se opõe à sua evolução natural que é
a de recuar (pela erosão progressiva ou pelos
movimentos do terreno). Além disso, estas
perturbações podem permitir quer a criação
de uma base estabilizadora da arriba, quer
a terraplanagem pelo oceano que permite
a realimentação das praias em redor. É portanto preferível tratar unicamente as arribas onde os desafios socio-económicos são
importantes, nem que seja só para limitar
ao máximo as perturbações do trânsito sedimentar. As opções geo-técnicas classicamente utilizadas não propriamente ditas
soluções soft, mas a sua utilização limitada

procuram evitar que esta atinja os seus fins
ou pelo menos a limitar-lhe o impacto sobre
aquela) ou activos (impedem directamente o
movimento de se produzir ou provocam-no de
forma preventiva).
Um outro tipo de solução consiste numa estabilização da vertente contra as acções continentais. Para isso, é possível por em prática
opções pesadas ou soluções mais «soft» (ex :
vegetalização). Os métodos de estabilização
e a sua combinação com os métodos soft
(vegetalização) permite limitar os impactos
negativos.
É preciso saber igualmente que um método
eficaz não se define sem estudos geotécnicos detalhados (causas da instabilidade de
uma arriba) e sem análises prévias (dificuldades financeiras, estratégia melhor adaptada em termos de segurança e de estudos
custo/eficácia, impactos ambientais). Da
mesma forma, a aplicação de um só método
não é suficiente, é normalmente necessário
recorrer à combinação de vários processos
para estabilizar uma arriba.

da arriba, feitas sobre a vertente, tomam em
conta o tipo de instabilidade (caracterização
dos acontecimentos pelos seus volumes, a sua
frequência, os materiais em causa «rochosos»
ou «instáveis»…), a natureza dos desafios a
proteger, as condições de acesso, a geometria da arriba, o regime hidráulico e as forças
mecânicas aplicadas à arriba.

Moher (Irlanda)

• Vegetalização
Descriçâo
Os papéis da vegetação na estabilização dos
meios rochosos são reconhecidos e multiplos.
A vegetalização está bem adaptada às arribas
instáveis.
Gerir a vegetação no local, explorar o seu potencial de reconquista nos espaços degradados, são por vezes suficientes para cicatrizar
as alterações ao meio (amplitude das instabilidades moderadas e frequência não muito
acentuada) e reduzir a erosão regressiva. As
plantações fazem-se igualmente na arriba a
fim de limitar os riscos de início de instabilidades (as raízes podem reter os terrenos). Isso
pode passar pela criação de banquetas replantadas (manuais, com meios mecânicos, etc.),
de fossos de evacuação das águas, etc.
Nos fácies móveis as raízes de plantas altamente especializadas (espécies de crescimento rápido e com enraizamento profundo)
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agarram o substrato e evitam os movimentos
rochosos; nos sectores mais estáveis a cobertura vegetal contínua provoca um perfil pedagógico que funciona como uma espécie de
«pele» protectora.
A vegetação permite também travar a velocidade de escoamento das águas continentais
favorecendo dessa forma a acumulação dos
sedimentos finos. Permite igualmente limitar
os fenómenos erosivos e as infiltrações a favor
da evapotranspiração33.
Sempre que as obras de estabilização são
necessárias, a engenharia ecológica permite
limitar as intervenções apresentando as técnicas cujos custos são sem medida comum
com o custo das acções de engenharia civil
necessárias para resolver as situaçãoes mais
degradadas.
Enfim, estas técnicas soft cujo impacte paisagístico e ambiental é geralmente reduzido,

Evapotranspiração : transferência da humididade para atmosfera pela evaporação das plantas.
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beneficiam de uma imagem muito positiva
junto dos utilizadores do litoral.
Vantagens
Este processo é económico. Tem a vantagem
de ser «natural», sendo, todavia, preciso estar
atento ao tipo de vegetação utilizado (sem
plantas invasivas, preferir as essências locais)
pois depende do solo, da superfície da rocha e
do local estudado.
Inconvenientes / limites
Esta técnica soft é realizável unicamente em
pequenas parcelas. E uma solução não perene
(substituição das árvores mortas ou destruídas). É preciso igualmente efectuar a manutenção dos fossos eventuais. O crescimento
do sistema radicular pode provocar um efeito
pendular (causa fracturas nas rochas, o que
pode provocar destabilizações).

• Realimentação dos cordões litorais (areia/calhaus rolados) no sopé da arriba
Descriçâo
As realimentaçãos de cordões litorais têm
como objectivo compensar a deficiência sedimentar do litoral devida à erosão marítima
natural e/ou aos impactos antropogénicos
(presença de estruturas pesadas).
A realimentação dos cordões litorais na base
da arriba opera-se segundo as mesmas regras
que as utilizadas para as praias arenosas.
Incide normalmente da zona intertidal cujo
trânsito litoral é insuficiente.

Vantagens
Este método, cujo impacto paisagístico é
pouco significativo, permite limitar a erosão
no sopé da arriba contra as acções marítimas
(redução da eficácia da acção das vagas) e de
ter um efeito estabilizador na base da arriba.

Inconvenientes / limites
As inconveniências e as observações são semelhantes às que se aplicam às praias arenosas (cf. p. 26).

• Redefinição dos perfis da arriba (opção geotécnica)
Descriçâo
É um método adaptado às arribas móveis.
Obras de terraplanagem, de redefinição de perfis são susceptíveis de melhorar as condições
de estabilidade de uma arriba; todavia, isso
necessita de um bom conhecimento da estrutura geológica e das condições de infiltração
da água. Este método consiste em melhorar a
estabilidade geral da arriba proporcionandolhe uma geometria (declive) mais adequada
(diminuição do declive geral) e eliminando
eventualmente os blocos instáveis perigosos.
Em alguns casos, terraços34 ou degraus podem
ser criadas a diversos níveis (cf. figura 13).

Vantagens
O custo das obras permanece pouco elevado
se a terraplanagem não for importante. Os estudos de projecto são relativamente simples. É
uma solução sustentável. Permite tratar zonas
onde os volumes em causa são potencialmente
importantes.

Perfil inicial

Inconvenientes / limites
A técnica pode induzir a um recuo mais ou
menos importante no topo da arriba, o que
exige ao mesmo tempo a ausência de zonas urbanas próximos do bordo da arriba e controlo
fundiário. Este processo pode perturbar a
biodiversidade litoral (principalmente a destruição dos habitats). É necessário um espaço
suficiente entre a base e o topo da arriba (não
adaptado às arribas rochosas porque são
duras). Esta técnica não pode ser aplicada a
todos os tipos de arribas (sobretudo no caso
de grandes vertentes fortemente inclinados).
O impacto visual é mais ou menos importante
em função das obras.

Perfil final

Figura 13: Esquema mostrando a redefinição
dos perfis de uma arriba

34

Ressaltos elaborados de onde a onde.
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• Sistemas de drenagem (opção geotécnica)
A drenagem consiste na eliminação dos escoamentos e infiltrações superficiais em frente da arriba ou a permitir um abaixamento de nível do lençol.
Existem diferentes processos, alguns são implementados para recolher os escoamentos, limitar quanto possível as infiltrações e dominar assim os
lençóis superficiais; outros apoiam-se na instalação de drenos profundos.
Sistema de drenagem por caleira de drenagem
Descriçâo
O sistema por caleira de drenagem (betume,
filme plástico etc.), consiste em recolher e evacuar as águas de escoamento antes da infiltração. Este sistema obriga à construção de fossos
no topo da arriba e/ou no declive da mesma.
Este método está adaptado aos fenómenos de
volume bastante limitado, de instabilidades
rochosas ou deslizamentos favorecidos por
escoamentos superficiais.

Vantagem
Este método tem a vantagem de ter um baixo
custo e de atrasar a degradação da rocha.

Inconvenientes / limites
O inconveniente deste método numa vertente instável, é que este dispositivo permanece frágil (sistema por caleira) e necessita de
manutenção contínua. O impacto paisagístico
depende do tipo de material utilizado para as
caleiras mas também da repartição das mesmas no conjunto da arriba.

Vantagens
O impacto paisagístico é reduzido. Os estudos de projecto são geralmente simples mas é
preciso ter recurso a empresas especializadas.
É uma solução sustentável. Este sistema está
bem adaptado aos locais de deslize de amplitude consequente, a fim de evitar «a baixo custo» ter de recorrer a técnicas mais «pesadas»
(inclusões rígidas).

Inconvenientes / limites
O inconveniente deste tipo de processo é o
risco de colmatagem dos drenos num prazo
mais ou menos longo, daí a necessidade de
uma manutenção regular (método por insuflagem). Conforme o local, este método permite esperar um afrouxamento sensível da
actividade, mas não conseguirá necessariamente detê-la por completo.

Sistema de drenagem por drenos sub-horizontais
Descriçâo
Algumas formações contêm lençóis aquíferos
que desempenham um papel importante na
degradação da rocha. Certos métodos permitem intervir nestes lençóis por captação profunda.
No caso dos meios permeáveis, trata-se de
drenos sub-horizontais (cf. figura 14). São tubos de pequeno diâmetro (metal ou plástico)
inclinados para o exterior a fim de permitir o
escoamento da água recolhida no seio do terreno. A instalação faz-se desde a superfície da
vertente por furos e introdução de tubos para
drenagem ou por tubos metálicos perfurados.
Cada massa de água comporta um ou vários
drenos.

Dreno
Dispositivo de
recolha

Terreno instável

Figura 14: Esquema mostrando o processo do
sistema de drenagem por drenos sub horizontais
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• Ancoragem e cavilhagem (opção geotécnica)
Descriçâo
Estas técnicas melhoram a estabilidade da
arriba de tipo móvel em relação às massas rochosas localizadas e de volume relativamente
limitado. Não adaptada «como tal» contra
os deslizamentos, excepto se o muro estiver
fixado ou estabilizado segundo um método
análogo. Estes métodos são sobretudo utilizados para a resolução de problemas a juzante e
se houver instabilidades no início do muro. O
princípio é de ancorar os elementos instáveis
na rocha sã, por detrás, pela colocação de cavilhas ou de tirantes (cf. Figura-15).

Blocos instáveis
Cavilhas metálicas

Parede rochosa

Figura 15: Esquema mostrando o processo
das ancoragens por cavilhas metálicas

• Geogrelha reforçada (opção geotécnica)
Descriçâo
Esta técnica permite sobretudo manter in situ
os blocos instáveis. Estes métodos são sobretudo utilizados para a protecção de elementos importantes a juzante. As redes ou grelhas
sobrepostas ao muro por ancoragens curtas,
permitem enfaixar os elementos instáveis a
fim de evitar as derrocadas. Apenas são tratadas instabilidades rochosas de volume assaz
reduzido.

Vantagens
É uma solução sustentável mas que necessita
de inspecções regulares para verificar o estado das inclusões. É possível o tratamento das
saliências.
Inconvenientes / limites
Este método só é adaptado às estabilizações
pontuais e para volumes bastante limitados.
O campo de aplicação desta técnica diz unicamente respeito às derrocadas pequenas e médias bem como ao despenhamento de blocos
médios ou grandes. A sua execução pode ser
muito complexa e portanto cara. Este método
necessita igualmente de uma manutenção regular. Esta técnica não é aplicável a todos os
tipos de arribas.

Ancoragens

Geo-grelha
reforçada

Terreno
instável

Figura 16: Esquema mostrando o processo
de uma geogrelha reforçada

Vantagens
Este método favorece a vegetalização e constitui uma alternativa às tecnicas mais pesadas
e tem um custo mais reduzido. Os estudos do
projecto são simples, mas de qualquer modo é
necessário recorrer a empresas especializadas
de engenharia civil. É uma solução sustentável.
Inconvenientes / limites
Esta situação não é adaptada aos deslizamentos profundos, somente a deslizamentos superficiais. Exige uma vigilância periódica a fim
de verificar o estado do sistema. Os grandes
blocos instáveis devem ser suprimidos.

• Rede aderente (opção geotécnica)
Descriçâo
Cette technique permet surtout de maintenir
en place les blocs instables. Ces méthodes sont
surtout utilisées pour la protection d’enjeux en
aval. Les filets ou grillages plaqués à la paroi
par ancrages courts, permettent d’emmailloter les éléments instables afin d’empêcher des
éboulements. Seules les instabilités rocheuses
de volume assez restreint sont traitées.

Vantagens
Esta solução durável permite tratar correctamente de certos problemas de saliências rochosas. A sobreposição de um compartimento
pode contribuir para evitar a desestabilização
de um troço da arriba mais consequente.

Inconvenientes / limites
Os estudos prévios podem ser complexos, daí
a necessidade de recorrer às empresas especializadas. Recomendam-se inspecções regulares.
O impacte paisagístico mantém-se forte apesar da intervenção localizada. É preciso evitar
problemas de instabilidades maciças.
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• Cordões de enrocamento
Descriçâo
Trata-se de enrocamentos percolados, em
betão ou não, na base da arriba, na base da
vertente. Este processo tem igualmente como
consequência atenuar a erosão pela acção
marítima na base da arriba (cf. Figura-17). Este
método aproxima-se do método de realimentação dos cordões litorais. Ele permite contudo, reconstruir um botaréu estabilizador na
base da arriba.

Vantagens
Os estudos de projectos são simples exigindo
todavia a intervenção de empresas de engenharia civil clássicas. É um método sustentável
e pouco oneroso. Todavia, a simplicidade dos
estudos e os custos podem variar em função
dos locais.
Inconvenientes / limites
Esta técnica opõe-se na maior parte das vezes
ao desenvolvimento de deslizamentos pouco
profundos nas vertentes de inclinação média
e pode igualmente ser utilizada em casos de

deslizamentos de amplitude bastante limitada
na parte inferior da arriba. Esta técnica não
está portanto adaptada às instabilidades na
parte alta da arriba. Os enrocamentos devem
ser dimensionados em relação às condições
de tempestade. Este método pode deter os
aluviões sedimentares resultantes do recuo da
arriba. É necessária uma vigilância periódica.
O impacto paisagístico é relativamente forte
e excepto intervenção limitada no espaço,
esta técnica deve ser considerada como um
método «pesado» (cf. discussão entre método
«pesado» e «soft» p. 21).

• Contraforte em betão ou em alvenaria (na frente das zonas rochosas infra-escavadas) (opção geotécnica)
Descriçâo
Trata-se de um suporte em cimento armado
ou em alvenaria em frente das zonas rochosas
escavadas que podem a mais ou menos longo
prazo causar instabilidades (cf. Figura-17).
Este processo pode ser posto em prática na
arriba (infraescavação por erosão diferencial)
ou na vertical (erosão marítima).

Contraforte em
cimento armado

Vantagens
A intervenção permanece simples no sopé da
arriba mas delicada no declive. Todavia em
certos casos, convém recorrer a empresas especializadas. Esta técnica é sustentável.

Enrocamentos percolados
ou não em cimento
Geotêxtil

Inconvenientes / limites
Não adaptada às instalações móveis. Adaptada
Conlúvios unicamente aos compartimentos rochosos
entre pequenos e médios. O impacto paisagístico vai de médio a forte apesar da intervenção
Figura 17: Esquema mostrando a combinação
localizada e a manutenção deverá ser regular.
de duas opções geotécnicas: enrocamentos e
contraforte em betão

As técnicas de estabilização, os custos e a
manutenção permanecem onerosos daí a
prioridade às arribas com desafios importantes como os litorais urbanizados. Estas
técnicas são utilizadas unicamente para
locais de interesse excepcional (desapare-
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cimento provável e deslocação impossível).
As arribas, pela sua altura, servem de barreiras naturais contra os riscos de submersões marítimas. Por outro lado, o “latpier”
rochoso, dissipando a energia mecânica das
ondas, permite limitar a erosão na base da

vertente.
Sendo o recuo das arribas natural, os métodos por recuo estratégico ou muito simplesmente «deixar fazer» serão de privilegiar.

• Estudo de casos
Os estudos de casos seguintes referem-se a França, sendo a sua finalidade caracterizar as probabilidades e soluções «soft» encaradas de cada grande
tipo de arriba do arco atlântico. É assim que para as rochas móveis, as arribas em gredos e margosas foram escolhidas, enquanto para as rochas
duras, as arribas em flysch e calcáreo foram privilegiadas.

Arriba calcária da costa de Albâtre, Alta Normandia (França)

Arriba margosa da praia de Marbella, Biarritz, Aquitânia (França)

Arriba de flysch e alterites de la Pile d’Assiettes, Saint-Jean-de-Luz,
costa basca, Aquitânia (França)

Arriba calcária da Pointe Saint Martin, Biarritz, Aquitânia (França)
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Morfologia dos tipos de arribas
encontradas no arco atlântico

Tipos de probabilidades
encontradas e Solução

Exemplo de localização e
desafios encontrados

Arriba de greda branca (orlada de cordões de calhaus rolados)

Probabilidade : 1
Solução : A e
possibilidades
para B

Costa de Alabastro
(Alta Normandia, França)
Desafios socio-económicos :
zona urbana média (várias
habitações do bordo da arriba)

Arriba margosa (presença de aluviões no cume)

Probabilidade : 2b
Soluções : I e K

Praia de Marbelha
(Biarritz, França)
Desafios socio-económicos :
zoa urbana média (parque de
campismo próximo e turismo de praia)

Arriba flysch marno-calcária e alterites
Probabilidade : 2b
Soluções: nenhuma
mas possibilidade de
colocar painéis preventivos, de efectuar
enrocamentos, etc.

Arriba de La pile d’Assiettes
(Saint-Jean-de-Luz, costa
basca, França)
Desafios socio-económicos :
construção de um percurso desportivo

Arriba calcária (alternância de bancos calcários e margas em grés, presença de aluviões no cume )

Probabilidade : 1
Solução : J
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Pointe Saint Martin
(Biarritz, França)
Desafios socio-económicos :
zona urbana pouco importante
(jardim público, farol)

Probabilidades enumeradas /
desordens ligadas à probabilidade de erosão

Muros geotécnicos/Soluções “softs” e outras

1. Derrocadas/desmoronamentos/
desprendimento de blocos

a. Vegetalização
b. Realimentação dos cordões de
calhaus rolados / areia
c. Redefinição dos perfis/terraplanagem
d. Drenos sub-horizontais
e. Ancoragens e cavilhagem

2. Deslizamentos
a. Deslizamentos camada sobre camada

f. Geogrelha reforçada
g. Redes aderentes
h. Cordões de enrocamentos

b. Deslizamentos circulares

i. Contraforte em betão ou em alvenaria
j. Painéis de prevenção
(gestão de frequência)
k. Risco estratégico (desafios
humanos, socioeconómicos e
ambientais)

Solução adaptada em caso de probabilidades

Figuras 18 : segundo Genna et al., 2004
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Comté de Mayo (Irlanda)
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> Os sapais marítimos
Os sapais marítimos como infrastruturas naturais, apresentam uma contradição forte no seu
papel de protecção das costas: a luta contra a
erosão nas orlas litorais faz-se pela presença
de obstáculos às vagas (rechãs lodosas dos sapais marítimos dissipam a energia das vagas),
enquanto que a protecção da biodiversidade
passa pela preservação das condições hidrodinâmicas (energia das vagas, etc.) e a limitação
da colmatagem (acumulações sedimentares
importantes, sobretudo de vasa e areia fina).
A maior parte destes locais foi protegida por
diques no mar delimitando sapais represaTodavia, estes métodos controláveis
continuam a ser caros. Além disso, as
zonas húmidas apresentam um interesse
ecológico maior para a manutenção de
numerosas espécies animais, servem
de barreira natural passiva contra a
submersão marítima e de filtro natural na

dos muitas vezes utilizados pela agricultura.
A problemática principal é a manutenção
destes diques durante as fortes tempestades e
a gestão destas estruturas em relação à subida
actual do nível do mar.
A elevação do nível do mar pode trazer (de
maneira indirecta) múltiplas consequências tais como uma modificação de direcção
das ondas e das correntes, algo que pode ter
consequências geomorfológicas, modificações
hidrogeológicas dos escoamentos do lençol
freático. Essas consequências são sensíveis nas
regiões de pólderes e de sapais. Estes últimos
transferência das águas continentais (por
vezes poluídas) para o meio marítimo.
É por essas razões que é cada vez mais
encarado o método de regresso parcial
ou total ao mar das terras represadas
(desafectação dos polderes) bem como a
reconstituição das zonas submersíveis. As

apresentam numerosos desafios ecológicos e
socioeconómicos, e contribuem para proteger
os meios urbanos da submersão marítima.
Assim, conforme os casos, vários métodos de
defesa são encarados:
• Elevação e reforço dos diques de mar e restauro dos diques dormentes fixos ;
• Reorganização das obras (escoamentos no
mar) ;
• Bombagem garantindo a drenagem.

soluções soft de protecção destes litorais
orientam-se portanto mais para uma
abordagem ambiental por meio de uma
gestão sustentável dos diferentes meios
naturais sobrepondo-se à zona intertidal
dos sapais represados.

• A desafectação de polderes
Descriçâo
A técnica de desafectação de polderes varia em
função do objectivo a atingir. Existem numerosas alternativas à destruição total de um dique.
Este fenómeno é cada vez mais tomado em
consideração nos dias de hoje. Desafectar os
polderes modifica o meio ambiente pois permite reintroduzir o sal e permite igualmente
reconstituir o ecossistema marítimo (destruído pelo represamento das águas anterior),
slikke e schorre, o que permite a criação de
novos litorais de acolhimento para a avifauna,
o favorecimento da circulação hidráulica e da
drenagem das águas, a elevação das zonas de
schorres úteis ao combate à erosão marítima
e à submersão e o aumento da biodiversidade
nos diferentes fácies destes meios. Por exemplo, o schorre permite, graças à sua vegetação
halófita, a acumulação de sedimentos trazidos
pelo mar indispensável ao seu desenvolvimento. Este fenómeno acarreta pois uma elevação
da topografia permitindo assim o abrandamento do domínio marítimo.

A desafectação dos polderes engloba quatro
grandes objectivos (Goldner - Gianella, 2008) :
• Ambiental (objectivo ligado a outros) : desafectação dos polderes abandonados (definitivamente ou a longo prazo) num contexto de
agricultura litoral frágil;
• Jurídico: desafectação dos polderes para compensar as superfícies de sapais marítimos
perdidos por causa de obras (construção de
diques, por exemplo);
• Defensivo: desafectação dos polderes a fim de
recriar as zonas húmidas que desempenham
um papel de protecção perante o mar (nova
técnica de adaptação à elevação do nível do
mar) ;
• Turístico: desafectação dos polderes para favorecer o desenvolvimento local apostando no
interesse ambiental e paisagístico.
Uma desafectação dos polderes bem conseguida passa antes de tudo por um estudo «dos parâmetros físicos exteriores e interiores aos locais
que se deseja restituir ao mar» mas igualmente,
por uma busca do aspecto socio-económico.
Isso deverá ser seguido por observações (topobatimetria, ecossistema, risco, etc.).

Vantagens
Permitir a menor custo uma melhoria no estado ambiental dos ecossistemas, e uma resposta «soft» à probabilidade da submersão
marítima.
Inconvenientes / limites
Exige uma gestão fina dos níveis das águas nas
zonas inundadas. Acção limitada na probabilidade da submersão. Necessita de importantes
concertações com os utentes e eventuais ribeirinhos situados em recuo.
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• A restauração dos sapais marítimos
Descriçâo
O restauro dos sapais permite assegurar uma
protecção eficaz das defesas interiores contra
o mar. A energia das ondas é amortecida quando atravessa uma zona de schorres. Esta última
permite limitar a erosão e consequentemente
limitar as submersões marítimas (acumulação
dos sedimentos). Este restauro passa portanto
por uma gestão da frequêntação turística e
uma limitação das actividades de pesca, de
caça, etc., a fim de permitir o bom desenvolvimento da vegetação nestas zonas.

Há três décadas que se vem operando
uma tomada de consciência geral do
valor ecológico, patrimonial e paisagístico

Vantagens
O restauro dos sapais permite uma melhoria a
menor custo do estado ambiental dos ecossistemas e uma resposta «soft» às probabilidades
de submersão marítima e erosão. Ela permite
igualmente a melhoria da qualidade da água.
Este método apresenta também a vantagem
de aumentar a biodiversidade e a produção de
matérias orgânicas que alimentam em seguida
o meio marítimo litoral.
Inconvenientes / limites
Acção limitada na probabilidade da submersão.

destes meios, levando progressivamente
a uma gestão colectiva orientada para
um desenvolvimento sustentável, aliando

preservação dos ecosistemas e manutenção
das actividades tradicionais.

• Estudo de Caso : os estuários de Essex, Inglaterra (Eurosion, 2004)
Localização e contexto natural
O Condado d’Essex encontra-se no Sudoeste
da Inglaterra. A orla costeira da sua faixa Sudoeste é recortada mas baixa, devido à presença de diferentes estuários, do Stour ao
Norte, do Tamisa a Sul. A costa é uma grande
fonte de riqueza com importantes actividades
económicas e industriais, mas também vastas
zonas de salinas, de rechãs lodosas, de prados
salgados (cf. foto-23), etc. A maior parte destas zonas está protegida da submersão por
aterros de terra, diques e muros em betão. O
espaço compreendido entre o dique e o mar é
ocupado por prados salgados que são inundados aquando das marés altas e que constituem
uma protecção contra o ataque das vagas. O
Essex é uma das regiões de Inglaterra mais
ameaçadas pelas inundações marítimas. Em
toda a região, mais de 1,8 milhões de residências e 180 000 propriedades comerciais
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Prados salgados de Cudmore Grove Country Park

estão em perigo; 5 milhões de pessoas e 1,4
milhões de hectares de terras cultiváveis são
potencialmente atingidos. O valor total dos
bens ameaçados estima-se em mais de 350 mil
milhões de Euros. Sinais de erosão são visíveis
em todos os estuários de Inglaterra e supõese uma baixa geral dos níveis das praias. Este
fenómeno é ainda mais notório nos sapais
marítimos: a Norte, a causa seria atribuida à

diminuição dos aluviões sedimentares vindos do Norte, desviados para o largo pelas
infraestruturas do porto de Harwich. A perda
de sapais marítimos no Sudeste da Inglaterra é
causada pela desafectação dos polderes e pela
utilização na agricultura.
Para além da sua exposição aos processos de
erosão costeira (natural ou provocada pelo
homem), o Essex deve enfrentar uma nova
ameaça: a elevação do nível das águas do mar.
Uma consequência importante é a diminuição
dos sapais marítimos, que oferecem um alto
nível de protecção absorvendo a energia das
ondas durante as tempestades. Algumas avaliações sugerem que sem o sapal marítimo na
sua frente, um dique teria de ser 4 vezes mais
alto e custaria dez vezes mais do que outro
situado em frente de um sapal marítimo com
a largura de 80 m.

As estratégias actuais de gestão costeira
A perda de alguns habitats, a evolução na
percepção das consequências da elevação do
nível das águas do mar assim como o custo
para manter as defesas duras contribuiram
para a passagem de uma política de «protecção a qualquer preço» para uma política de
«retirada programada» em que se admite que
as terras possam ser perdidas para o mar. Isto
é realizado em combinação com a utilização
de soluções mais «soft» (realimentação das
praias). Todavia, isso não está garantido em todos os sectores a proteger. Com efeito, existem
várias zonas em que a protecção é desejável e
rentável devido aos desafios na proximidade.
A identificação dos métodos mais aptos a gerir

o risco ao longo das costas para os 50 anos
vindouros foi realizada pelos Plans de Gestion
de la Ligne de Côte (PGLC) (Planos de gestão
da orla marítima) a nível de cada célula sedimentar, por iniciativa do Departamento para
o Meio-ambiente, a Alimentação e os Assuntos Rurais (DEFRA) e a Agência para o Meioambiente. Nessa análise diz-se claramente
que, na situação do Essex, uma elevação do
nível das águas do mar impõe sérias restrições quanto à capacidade de escolher a opção
«Manter a orla costeira» a médio ou a longo
prazo. As inundações recentes na Europa sugerem que, qualquer que seja a verba gasta para
edificar e manter as estruturas de protecção
da costa, os acontecimentos extremos vence-

rão sempre essas defesas. É demasiado cedo
para saber se a retirada da costa programada
a longo prazo poderá garantir uma abordagem
mais sustentável e mais rendivel para a defesa
das costas. Todavia, o restauro das rechãs lodosas e dos prados salgados é possível, e retirar-se-ão dele benefícios consideráveis para a
conservação e para o meio ambiente. O objectivo principal é preservar os recursos naturais
da costa, tanto no mar como em terra, a fim de
continuar a suportar a economia ligada a esta
zona (turismo, actividades marítimas, agricultura, …), a fauna selvagem e o desenvolvimento sustentável das populações costeiras e das
zonas naturais.

• Estudo

de Caso : um complexo de dunas como protecção natural – um dilema para Co. Mayo, Irlanda.
Uma aldeia costeira
Louisburgh é uma povoação rural (pop. 314)
situada a 1km da costa (cf. figura-18). Espera-se que duplique a sua superfície daqui a
2022. A economia local é apoiada por uma
pequena fábrica e algumas actividades agrícolas, comerciais e de distribuição A maior
parte dos habitantes da aldeia trabalha fora da
região. Durante os meses de Verão a actividade
exonómica é dinamizada pelas residências secundárias aí existentes. Prevê-se que o turismo
seja omnipresente no futuro desenvolvimento
desta região.
Um meio-ambiente costeiro como protecção
Se bem que a influência da maré se estenda do
alto da ribeira Bunowen à aldeia, a inundação
não é actualmente considerada como um problema. Esta situação, todavia, poderia mudar se
o meio-ambiente costeiro fosse alterado. A orla
marítima da aldeia é protegida por um complexo
de dunas costeiras, com um paul salgado na
zona baixa do centro. Durante as tempestades,
este ambiente circundante funciona como um
amortecedor dos níveis elevados das águas que
atingem Louisburg. Apesar de se ter optado por
manter os recentes esforços tendentes a criar e
estabilizar o complexo de dunas, conservando
ao mesmo tempo a biodiversidade, os decisores
pensam que seria prudente incluir esta terra nos
futuros planos de desenvolvimento, dada a sua
função como protecção natural contra a submer

são marítima. Infelizmente, isto pode ser contra
producente.
O dilema dos decisores costeiros
Cenário 1 – Se a terra não for incluída no plano
de sector local (fronteira vermelha na carta): o
sector é actualmente apresentado como Sector do Património Natural. Isso permitir-lhe-ia
oferecer um certo grau de protecção aquando
do desenvolvimenmto da aldeia, mas não garantindo a protecção necessária. Este cenário
poderia consolidar o desenvolvimento em redor do centro da vila.

Cénario 2 – Se ela estiver incluida no plano
de sector local (incluindo a fronteira azul) :
isto poderia proporcionar o reconhecimento
do papel do sistema de dunas e de sapais que
permitiria proteger Louisburgh da submersão
marítima. Existe todavia o perigo de o sector
estar dividido em zonas inapropriadas. Com
efeito, se bem que os decisores proponham a
zonagem das terras no plano que produzem, a
decisão final sobre a zonagem é feita por representantes eleitos, abrindo a possibilidade para
os políticos locais terem algo a dizer sobre a
zonagem da terra.

Sistema praia-duna
Louisburgh

Sapais salgados

Figura 18: Plano de localização dos diferentes sistemas
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> Tabela de síntese das soluções

Tipo de litoral

Praia

Soluções
"soft"

Vantagens (+)

Limites (-) / Manutenção

As estruturas em
geotêxteis

manutenção da areia detrás da obra, reversível,
estrutura flexível, permeável, resistente aos UV,
favorece a instalação da vegetação

manutenção regular, impacto sedimentar
equivalente às obras pesadas (espigas, quebramar), limitação da circulação da água, deficiência
sedimentar em zonas não protegidas

Os recifes
artificiais

diminuição da energia das ondas, não desnaturaliza
a paisagem, enriquecimento da biodiversidade,
manutenção da agitação da água

não convém para costas com marés de grande
amplitude, acompanhamento regular

As estacas
hidráulicas

dispersão das vagas, distribuição equivalente da
areia retida de cada lado (estacas permeáveis)

obstáculos para os passeantes, risco para
a navegação (se destruidas pela erosão), à
experiência e por isso com necessidade de um
acompanhamento regular, eficácia limitada
consoante o local

A drenagem das
praias

baixa o tecto do lençol aquífero reduzindo assim
a erosão, impacto paisagístico nulo, apreciado nas
actividades recreativas, custo amortecido pelo
reciclar da água

limitado a certos tipos de praia, manutenção regular
do sistema

O by-passing

restabelece o bloqueio da deriva litoral, sistemas
fixos ou móveis

o local deve ser de fácil acesso e próximo da zona
a tratar, manutenção regular, custos variáveis
em função do tipo de sistema, perturbação da
biodiversidade litoral

A alimentação
artificial das
praias com
sedimentos
(realimentação
das praias)

compensa o desequilíbrio do litoral, sem impacto
na paisagem, espaço recreativo suficiente, limita
as submersões, não é nefasto para as praias
circundantes

realimentações regulares, numeroos estudos
prévios, manutenção regula cujos custos podem ser
elevados, a recolha dos materiais deverá ser próxima
do local

Os mantos de
detritos vegetais

a acumulação dos sedimentos; limita: a erosão
eólica, os danos ligados as espezinhamento.
Desenvolvimento das comunidades vegetais,
solução sustentável .

extensão limitada dos mantos, vigilância periódica

Os quebra-vento

favorecem o depósito sedimentar transportado
pelo vento,de implementação simples podem
combinar-se com outros métodos. Biodegradáveis.
Solução sustentável.

a evitar nas zonas muito frequentadas, em declive
acentuado, nos sectores caóticos, etc. Vigilância
peródica, materiais sintéticos poluentes (se
destruídos pela erosão)

Os plantios

espécie principal : Oyat, muito resistente ao
assoreamento, tolerância à metralhagem, salinidade
moderada, etc, e custo amortecido, solução
sustentável

dunas com manutenção regular, frequentação não
excessiva

Duna
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Tipo de litoral

Soluções
"soft"

Vantagens (+)

Vegetalização

reduz a erosão dos solos, fraco impacto na paisagem
e pouco dispendioso (custo amortizado)

aplicável em pequenas parcelas, vegetação não
invasiva, manutenção frequente,o sistema radicular
pode provocar um efeito pêndular, solução não perene

Realimentação
dos cordões
litorais

compensa o desequilíbrio do litoral, impacto
paisagístico pouco importante, estabilização da base
do talude

implemntação e acompanhamento de preço elevado;
acompanhamento e manutenção regulares, a recolha
dos materiais deve ser próxima do local

melhora a estabilidade da arriba instável, estudo
simples, solução sustentável

sem zonas urbanas ou desafios no bordo da arriba
e domínio da ordenação territorial, não adaptado
nas arribas rochosas, vigilância periódica; os custos
podem ser elevados em função da importância
da terraplanagem (impacto paisagístico) e da
perturbação da biodeviersidade litoral

Sistema de drenagem por regueira
de drenagem

de baixo custo, permite atrasar a degradação da rocha

dispositivo frágil e de manutenção contínua, impacto
paisagístico dependente do material utilizado e da
repartição das regueiras na arriba

Sistema de
drenagem por
drenos subhorizontais

evacua as águas continentais, estudos de projecto
simples, bem adaptado aos locais de deslizes de
amplitude consequente, solução sustentável

risco de colmatagem, manutenção regular, permite
esperar um abrandamento sensível da actividade e
não necessariamente de lhe por fim consoante o local

melhora a estabilidade da arriba, solução sustentável,
o tratamento das saliências é viável

técnica complexa impondo custos elevados,com
manutenção regular, não pode ser aplicada em todos
os tipos de arribas (notavelmente rochosas), adaptada
para estabilizações pontuais e volumes limitados

melhora a estabilidade superficial da arriba, favorece
o desenvolvimento da vegetação, estudos de projecto
simples, solução sustentável

não adaptada aos deslizes profundos, somente aos
deslizes superficiais, vigilância periódica, supressão
dos grandes blocos

manutenção dos blocos instáveis, problemas de
saliências rochosas bem tratadas

estudos complexos e emprego de empresas
especializadas resultando num custo elevado;
manutenção regular, impacto paisagístico forte, evitar
ter problemas de estabilidades maciças

melhora a estabilidade da arriba e dissipa a energia
das vagas, estudos simples, soluçãos ustentável e de
baixo custo

não adaptada às instabilidades na parte alta da
falésia, pode parar os aluviões sedimentares,
vigilância periódica

Reperfilagem

Arriba

Limites (-) / Manutenção

Ancoragens e
cavilhagem

Geogrelha
reforçada

Rede sobreposta

Cordão de
enrocamento

Contraforte em betão melhora a situação da arriba, intervenção simples,
solução sustentável
ou em alvenaria

não adaptada às instabilidades móveis, forte impacto
paisagístico, manutenção regular

Desafectação de
pólders

permite uma melhoria do estado ambiental dos
ecossistemas e uma resposta "soft" à probabilidade
de submersão marítima

requer uma gestão apurada dos níveis de água nas zonas
recobertas, acção limitada na probabilidade de uma
submersão, necessita importantes concertações com os
utentes e eventuais ribeirinhos situados em recuo

Restauro do meio
(schorre)

permite uma melhoria do estado ambiental dos
ecossistemas e uma resposta "soft" à probabilidade
de submersão marítima e à erosão a baixo custo

acção limitada na probabilidade de uma submersão

Sapais

Panorama das soluções soft de protecção costeira // 47

Arguin, Aquitânia (França)
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3 - Ajuda à decisão para a elaboração de uma
estratégia de gestão perante a erosão costeira

Mayo (Irlanda)

O litoral é um meio submetido a fenómenos aleatórios (erosão costeira entre outros) onde a presença de desafios
sócio-económicos, humanos, ambientais, cria uma grande vulnerabilidade.
Qualquer acção apresenta um custo, é por
esta razão que, num contexto de gestão integrada das zonas costeiras, cada intervenção
deve ser previamente reflectida (amplitude
do fenómeno, desafios nas zonas a preservar,
etc.). A abordagem a seguir será diferente em
função das diferentes situações (espaço rural

inundável em caso de ruptura de diques, zona
urbana exposta aos riscos, praia com forte
potencial turístico, etc.). Numa determinada
situação, a opção por um tipo de estrutura, ou
pela combinação de duas ou mais estruturas,
exige sempre um compromisso entre a especificidade do problema a resolver (a erosão per-

sistente do litoral, a inundação de sectores de
baixa altitude, etc.), as condições morfológicas
(o tipo de litoral e o tipo de perfil da praia) e
a utilização das terras (para fins residenciais,
de lazer, agrícolas, etc), o impacto previsto de
estruturas sobre os processos costeiros (Das
Neves, 2011).

Gerir a protecção das costas
> Noções de fenómenos aleatórios, aspectos problemáticos, vulnerabilidade,
riscos e estudos preliminares de uma zona de estudo
• Definições prévias
A escolha dos métodos de protecção das costas
depende da avaliação dos riscos, exprimindose pela combinação de fenómenos aleatórios
e de desafios (ver introdução). Quanto mais
forte é o fenómeno aleatório e mais importantes os desafios, mais relevante é o risco.
O fenómeno aleatório «erosão» determina-se
por um estudo do equilíbrio sedimentar do
litoral e a evolução a longo prazo da orla cos-

teira ou das zonas submersíveis.
O fenómeno aleatório «submersão marítima»
repousa, por um lado, no estudo histórico das
inundações litorais, e por outro, na frequência
dos parâmetros oceânicos (principalmente o
nível do mar).
Os fenómenos aleatórios «movimentos do terreno» provenientes da erosão das arribas, têm
por base um estudo histórico dos movimentos

de terreno registados na frente das arribas. É
ainda feito um estudo sobre a frequência dos
parâmetros mecânicos e físico-quimicos para
além do estudo dos factores intrínsecos da
arriba (geologia, geomorfologia). Os movimentos de terreno dizem respeito a deslizes
de terras, derrocadas, quedas de blocos, etc.
(MEEDDM, 2010).

Um acontecimento potencialmente perigoso, ou fenómeno aleatório, só será um risco maior se estiver em causa uma zona onde existem factores
humanos, sócio-económicos ou ambientais.
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A reflexão sobre os aspectos problemáticos deve
incidir sobre a diferenciação entre os aspectos
presentes e futuros. Existem três tipos de aspectos problemáticos: humanos, socio-económicos
e ambientais. Eles dizem respeito mais particularmente à urbanização (população e infrastruturas), ao turismo, às actividades de pesca, à

A avaliação da vulnerabilidade é uma etapa
prévia à escolha das soluções de gestão.
Esta avaliação consiste em estabelecer um
equilíbrio de vulnerabilidade a partir de

criação de gado, à navegação, à cultura, à economia e ao meio-ambiente (património natural). A zona litoral é sempre uma zona de forte
actividade humana, apresentando, além disso,
especificidades ambientais.
No que respeita aos aspectos problemáticos
actuais, há que encarar as medidas de gestão

indicações das componentes desta última
(probabilidades, desafios, percepção do
risco, políticas e medidas de gestão). Ela
avalia os danos provocados pelos fenóme-

de risco (prevenção, vigilância, sinalização do
perigo, interdição de acesso, etc.). Quanto aos
aspectos problemáticos futuros, eles devem ser
reduzidos o mais possível. Para tal, há que estudar as zonas (gestão preventiva) previstas na
construção de infrastruturas (nível das probabilidades, etc.).

nos aleatórios no caso destes existirem. Ela
existe em função desses fenómenos.

• Estudos preliminares a qualquer intervenção
Estudos técnicos
A concretização de qualquer solução de gestão da orla costeira deve ser acompanhada por
estudos que permitam avaliar a pertinência
de uma organização e do seu impacte sobre
o meio-ambiente. A recolha de dados in situ
é uma fase importante para se compreender
a dinâmica de um local. As informações recolhidas, geralmente insuficientes, podem ser
completadas por um trabalho de modelização
física ou numérica.
Os estudos preliminares têm como objectivo fornecer uma síntese regional acerca do

conhecimento do sector escolhido e a detecção
das zonas vulneráveis, propor um diagnóstico
a uma escala local e indicar a viabilidade técnica e económica das soluções apontadas. Uma
visita ao terreno permite um exame do local
e uma melhor definição das expectativas em
relação ao estudo e às soluções de protecção.
A recolha de dados, efectuada num primeiro
tempo à escala regional, deve incluir:
• A hidrometeorologia;
• As características sedimentares;
• As obras influenciando a dinâmica sedimentar;

• A morfologia dos fundos submarinos;
• O inventário das espécies raras e protegidas
(fauna, flora).
Um estudo técnico obrigatório deve elaborar a
descrição dos fenómenos a nível regional. Em
seguida a análise detalhada dos mecanismos
hidrosedimentares conduzirá ao diagnóstico
dos maus funcionamentos e permitirá o apontar de soluções. Se o assunto for complexo, ele
permitirá localizar os aspectos críticos e identificar as falhas em matéria de conhecimentos
(MEEDDM, 2010).

A memória do risco
A análise detalhada das anteriores evoluções
do sector escolhido a partir da exploração dos
dados recolhidos permite uma boa valorização
do acompanhamento (memória do risco local). É vantajoso (de um ponto de vista económico) partilhar os diferentes dados com outros
actores realizando o mesmo tipo de acompanhamento.
Incluir o público no processo de decisão,
através de programas de comunicação (Web
sites, conferências, etc.), é pois importante.
Assim, «a memória colectiva de risco» não
deve ser negligenciada com vista a melhorar a
consciêncialização pública e prever os riscos.

Estudos económicos
As avaliações económicas dos projectos de organização são indispensáveis. Isso consiste em
identificar as funções e os serviços prestados
pelos ecossistemas litorais e avaliar os efeitos
ligados à erosão, quer sejam positivos ou negativos. Estes dados devem ser integrados assim
como as despesas ligadas à organização das
obras, a fim de ter uma estimativa do grau de
rendibilidade económica das mesmas.

Técnicas «flexíveis»
O recurso a técnicas «flexíveis» reversíveis (cf.
p. 21), em detrimento de obras pesadas, modifica o papel do acompanhamento (parte integrante da solução). Pôr em prática um acompanhamento do litoral (previsto a longo prazo)
significa avaliar as técnicas e modalidades de
gestão implementadas, modificá-las se necessário, avaliar ou compensar os impactes
e aumentar o conhecimento indispensável à
planificação das intervenções futuras.
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> Os eixos de gestão da orla costeira
Há que considerar quatro eixos da orla costeira:
Sistemas de intervenção :
se os desafios não justificarem uma intervenção ou se não existirem desafios, a decisão será
seguir a evolução natural, limitando ao mesmo
tempo os impactes antropogénicos. Esta pode
ser a melhor solução em certos casos, dado que
a erosão costeira (no sentido lato) nem sempre
constitui um risco. No litoral, nenhuma acção
é considerada.
Com a finalidade de limitar problemas futuros (limitar as construções na proximidade
das zonas de risco) e deixar livre a natureza,

é necessária uma boa ordenação do território, por exemplo: classificação em zona «não
construível», ou em «espaços verdes com forte
valor turístico» (nesse caso, avisos e painéis
serão colocados para informar os utentes dos
eventuais riscos e para limitar o acesso). Esta
ordenação territorial deve acompanhar-se de
um acompanhamento do recuo da arriba ou
da orla costeira a fim de vigiar a evolução do
fenómeno de erosão e de adaptar a estratégia
de gestão.

Vantagens :
nenhuma despesa, preservação das funcionalidades naturais, se existentes.

Recuo estratégico :
se os desafios não justificarem uma intervenção (zonas em que a análise custo/ benefício
não justifica uma intervenção técnica de defesa), se os desafios forem fracos ou ainda se
se tratar da única opção permitindo assegurar
a protecção da população. Eventualmente,
podem ser previstas obras de defesa naturais
ou planificadas
Existem três tipos de recuo :
1) Deslocação dos equipamentos de tipo pla-

nos (“plans”) praias (situados na primeira
linha, devem ser deslocados para o interior das
terras seguindo a evolução da orla marítima);
2) Evacuação dos equipamentos pontuais de
serviço público e;
3) Evacuação dos bens privados (tipo parques
de campismo e urbanizaçãp comercial). A evacuação pode ser definitiva ou fazer-se com um
realojamento em territórios retro-litorais35 ou
ainda, mediante uma reorganização urbana
(muito difícil de efectuar).

Vantagens :
restauração das infrastruturas naturais e regresso ao funcionamento natural do litoral.

Intervençâo limitada :
se os problemas exigem uma intervenção mas
não representam um forte risco então haverá
que utilizar métodos «soft» que acompanhem
os processos naturais de mobilidade da orla
costeira. Esta solução nem sempre é viável e
depende muito das condições do meio (devem
por exemplo existir fases de paragem no recuo
da orla costeira).
Nos locais naturais destinados a receber

público, é essencial prever um plano de
gestão, limitando o a destruição dos sectores
fragilizados (caminhos afastados das arribas,
etc.), limpando as praias (falta de locais
próprios para os sedimentos), etc. Acções de
divulgação e formação pedagógica devem ser
postas em prática para informar acerca dos
fenómenos de erosão, limitar os impactes
antropogénicos, evitar os riscos, ... .

Vantagens :
fracas intervenções (reversíveis), preservação
das funcionalidades naturais se existirem,
antecipação graças aos acompanhamentos,
possibilidade de gerir a recepção do público,
limitação e prevenção dos riscos de pessoas e
bens.

35

Inconvenientes :
riscos nas zonas litorais submetidas à erosão;
necessidade de uma ampla divulgação junto
da população e dos utentes eventualmente
envolvidos.

Inconvenientes :
concretização complexa, onerosa e longa, exigindo uma boa divulgação junto da população
e dos utentes eventualmente envolvidos.

Inconvenientes :
riscos a nível das zonas litorais submetidas à
erosão.

Territórios retro-littorais : deslocalização dos bens para terrenos situados para além da zona de erosão marítima.
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Manutenção da orla costeira:
se os desafios forem importantes, é necessário
proceder à protecção dessas zonas por intermédio de técnicas «soft» e/ou «duras».

Vantagens :
manutenção nos lugares onde há eventuais
problemas sócio-económicos importantes.
Inconvenientes :
manutenção ou reforço da artificialização do
litoral, possibilidade de erosão nas zonas de
proximidade, manutenção regular e perda
de funcionalidades naturais. Estes inconvenientes afectam muito pouco as realimentações.

Estas estratégias podem ser combinadas a nível de um plano de acção
durante anos ou decénios ; e também
no espaço.

> Escolher um modo de intervenção
As tres etapas seguintes são classicamente realizadas a fim de definir as modalidades de intervenção perante a erosão costeira :
1/ Recenseamento das probabilidades e dos
desafios.
Os diferentes estudos a efectuar incluem efectivamente a caracterização dos níveis de probabilidades (nulo, fraco, médio, forte) de uma
determinada zona que corresponde à susceptibilidade da zona de ser afectada pelos movimentos de terreno, a submersão ou a erosão
costeira (marítima e eólica). É também necessário avaliar os impactes e o grau de vulne-

rabilidade da dita zona. Além disso, a gestão da
orla costeira terá de entender o funcionamento morfodinâmico de uma zona determinada
(projecto EUROSION).
Isso deve assentar em:
• Realização de estudos sobre unidades sedimentares coerentes: trata-se de planificar a
longo prazo as intervenções globais integrando as interacções dos processos costeiros em
escala adaptada das células sedimentares ;

• A integração de um conceito de resiliência
costeira;
• A identificação das reservas estratégicas
de sedimentos (estes últimos podem aí ser
recolhidos sem comprometer o equilíbrio
natural e a gestão dos stocks disponíveis em
sedimentos.

2/ A escolha de um modo de intervenção no
litoral pode em seguida recurrer a uma análise
de custo / benefício (ACA). É a abordagem
de referência da avaliação económica. Esta
análise permite racionalizar as intervenções
comparando as vantagens esperadas com as
despesas, com os custos acarretados e com as
utilizações alternativas que poderiam ser feitas
dos orçamentos empregues. A ACA faz sobretudo a estimativa das perdas ou a modulação
dos investimentos e os orçamentos (preservação e restauro dos ecossistemas). Esta análise

deve tomar em conta os aspectos ambientais,
económicos e sociais. Trata-se também de
mostrar as externalidades entre utentes ou actividades. No presente caso, a erosão afecta os
bens naturais específicos dos litorais (praias,
dunas, arribas ou sapais) que constituem bens
patrimoniais para as comunidades do litoral. A
implementação de uma ACA implica três etapas:
• Identificação e caracterização do conjunto
das utilizações, funções e serviços prestados
pelos ecossistemas e a sua contribuição para

o património local;
• Avaliação dos efeitos e das perdas (comerciais ou não, positivas /vantagens ou negativas/custos) ligados à erosão;
• Integração dos dados ao mesmo tempo que
as informações sobre as despesas consoante
o protocolo de síntese específicado pela
análise de custo/benifício. Sendo o objectivo
obter uma estimativa do grau de rendibilidade económica da organização a efectuar.
(MEEDDM, 2010).

3/ Uma análise multi-critérios pode igualmente ser efectuada após uma análise de
custo/benefício. Esta recai sobretudo na viabi-

lidade da modalidade de gestão e da aceitabilidade do risco.
O modo de gestão pode assim ser definido

pelos responsáveis a partir dos conhecimentos
adquiridos durante as etapas precedentes.
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Árvore de decisão
De forma geral, é necessário recorrer a empresas especializadas para optar pela solução que
melhor se adapte ao problema da erosão costeira, de submersão marítima ou de movimentos do terreno.

Figura 19 : Árvore de decisão
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Conclusão
Os litorais oferecem numerosos serviços. A sua
função a nível da protecção das costas (pela
sua configuração) e da sua diversidade biológica transforma-os em infraestruturas naturais litorais variadas. Todavia, devem ser feitos
esforços para melhorar a resiliência das zonas
litorais através de uma melhor gestão dos sedimentos e da preservação de um espaço suficiente para os processos costeiros. Seria necessário renunciar à ideia de se chegar a uma
organização definitiva mas, em contrapartida,
é aconselhavel integrar um ciclo de acções

alternando entre fases de observação e de intervenção. A única acção definitiva imaginável
a médio e a longo prazo é o recuo estratégico
fora da zona ameaçada pelo risco de erosão. Se
não existirem problemas importantes, é inutil lutar contra os fenómenos da erosão. Em
alguns casos eles podem ser benéficos para os
ecossistemas (funções ecológicas nas zonas
húmidas tais como os sapais, manutenção das
paisagems identitárias).
O presente documento, destinado aos gestores
do litoral, apresenta um painel de soluções

com vista a limitar a erosão costeira, pondo
em evidência a importância das soluções ditas
«soft» na medida do possível, com as suas vantagens e inconvenientes. Com muita frequência, estas soluções "soft" não são definitivas e
podem por vezes ser combinadas com soluções «duras » para proteger desafios ameaçados a curto prazo. Mas devemos recordar que
a longo prazo, é ilusório querer fixar definitivamente a orla costeira sem um impacte ambiental forte e pesados investimentos económicos.
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