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• Dinâmica costeira

• Passado-presente-futuro

Estrutura

Alterações climáticas
Adaptação



A costa – uma interface dinâmica

Variações a diversas escalas temporais e espaciais



2006

2017 500 m

Interface dinâmica

Barra da Armona – Algarve - Portugal



https://archive.usgs.gov/archive/sites/soundwaves.usgs.gov/2008/10/Ike_XalBch_TX_Loc1LG.jpg

Tempestades

Hurricane Ike



Dinâmica costeira + ocupação = problemas

o litoral é o mais frágil dos territórios.

o litoral é o mais procurado dos territórios. 
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Dias, J. M. A., Boski, T., Rodrigues, A., & Magalhães, F. (2000). Coast line evolution in Portugal since the Last Glacial Maximum until present—a synthesis. Marine Geology, 170(1-2), 177-186.
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Fornecimento sedimentar

http://quercus.pt/siteantigo/www.quercus.pt/xFiles/scEditor/Image/imagem1%20conven%e7ao%20albufeira.png

Ondas

do granito à areia de praia





Taveira-Pinto, F., Silva, R., & Pais-Barbosa, J. (2011). Coastal erosion along the Portuguese northwest coast due to changing sediment discharges from rivers and climate change. In Global change 
and baltic coastal zones (pp. 135-151). Springer, Dordrecht.

A restinga de areia em frente a Ovar formou-se entre os séculos XI e XII 



Desde o século XV d.C., as atividades antropogénicas, 
nomeadamente a desflorestação e a agricultura, contribuíram 
decisivamente para o balanço sedimentar positivo na zona 
costeira portuguesa.



Teixeira, P. D. D. B. (2016). Desenhar e construir a paisagem: o povoamento florestal entre Mira e Quiaios, na primeira metade do século XX (Dissertação de mestrado).

Demasiada areia



Demasiada areia

território do  vazio



http://noticiasdocontrabaixo.blogspot.com/2006/05/arborizao-das-dunas-de-mira-1950.html

Demasiada areia



http://noticiasdocontrabaixo.blogspot.com/2006/05/arborizao-das-dunas-de-mira-1950.html



Danielsen, R. (2008). Palaeoecologial development of the Quiaios–Mira dunes, northern-central littoral Portugal. Review of Palaeobotany and Palynology, 152(1-2), 74-99.



Ocupação do litoral

Início do sec. XIX – centenas de palheiros

Atividade piscatória

Sec. XVI - sazonal

Em  1763  estima-se  que haveriam    entre    
480    a    640 pescadores    nas companhas   da   
região,   em   1801   haveria   666 pescadores e 
em 1835 o número de homens ligados à  pesca  
seria  de  cerca  de  1000

Atividade turística 

Furadouro 

De Freitas, J. G., & Dias, J. A. (2017). A historical view on coastal erosion: the case of Furadouro (Portugal). Environment and History, 23(2), 217-252.
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Em janeiro de 1857 foram destruídos quinze 
palheiros.

As invasões do mar

Os registos históricos indicam que ocorreram 
invasões do mar nos anos 1841, 1857, 1863, 
1868, 1887, 1888, 1889, 1905, 1912, 1938, 
1939, 1940, 1946, 1957, 1958, 1960, 1964, 
1965, 1969 e 1917

A primeira capela do Furadouro foi construída 
em 1766, em frente ao oceano, e foi destruída 
pelo mar em 1939. 

Furadouro 

De Freitas, J. G., & Dias, J. A. (2017). A historical view on coastal erosion: the case of Furadouro (Portugal). Environment and History, 23(2), 217-252.



Embora se afirme que os ataques do mar já 
vinham de longa data, só de notícias certas 
se sabe que o primeiro se deu em 9 de 
Março de 1869, seguindo-se-lhe outro em 
1871, avançando o mar, nessas três 
investidas, cerca de 95 metros, embora 
sem prejuízo para as casas da povoação.

Todavia, de Outubro a Dezembro de 1889, 
o mar fez um novo avanço de cinquenta 
metros, destruindo vinte casas de madeira, 
habitações de pescadores.

Era crença, entre os vareiros, que o mar 
viria até à feira, pois era vulgar ouvir-se, 
aos mais fatalistas, que o mar «vinha 
buscar o que era dele», visto que 
supunham que o mar já tinha coberto a 
população de Espinho.

http://ww3.aeje.pt/avcultur/Avcultur/AveiDistrito/Boletim07/page05.htm

Espinho 





Nível do mar?



Ponte Lira, C., Silva, A. N., Taborda, R., and de 
Andrade, C. F.: Coastline evolution of 
Portuguese low-lying sandy coast in the last 50 
years: an integrated approach, Earth System 
Science Data, 8(1):265-278. doi:10.5194/essd-8-
265-2016, 2016

retreat
0.91 m/year



Fornecimento sedimentar

Em 5 de Julho de 1931, o Padre André de Lima escrevia no 
"Jornal de Espinho" que "... essas invasões (do mar) se dão 
quando as areias vindas do norte não chegam para 
satisfazer-lhe a voracidade, e esse fenómeno atribuo-o a duas 
causas: primeira, quando não há grandes cheias nos rios que 
existem daquele Cabo Finisterra até Espinho, e segunda, 
quando essas areias forem interceptadas por quaisquer obras 
hidráulicas feitas ao norte da nossa raia. Eu (...) atribuo as 
invasões de 1889 a 1912 à construção dos molhes do Porto de 
Leixões e à dum outro na barra do rio Douro que desce de 
Cantareira em linha recta até à Pedra da Falgamanada sobre 
o qual assenta o farolim da mesma barra".

(Dias, Ferreira & Pereira, 1994) Edição electrónica (2005): w3.ualg.pt/~jdias/JAD/ebooks





Construção dos molhes do Porto de Leixões, terá constituido o primeiro 

factor antrópico de alteração do equilíbrio da costa arenosa a sul de 

Espinho. 

leca-palmeira.com 1884 to 1895 



Perdas por extracção de areia

❑ Intensificação dos trabalhos de florestação das 

serras e bacias hidrográficas (incluindo a do Douro 

e seus afluentes), a partir dos anos de 1930-40, 

terão contribuído para o decréscimo fornecimento 

sedimentar. 

❑ Retenção nas albufeiras das barragens. Com a 

entrada em funcionamento dos grandes 

aproveitamentos hidroeléctricos, dos anos de 1940 

em diante, a carga sólida transportada pelo rio 

Douro sofreu uma redução significativa

Redução das fontes

❑ 90 000 m3/ano de extracções no cabedelo do 

Douro e na costa marítima adjacente, no período de 

1948 a 1973. 

❑ 265 000 m3/ano entre 1973 e 1979. 

❑ 80 000 m3/ano entre 1979 e 1997.
❑ ausência de extracções a partir de 1998.

Vicente, C., Clímaco, M. (2015). Evolução costeira do Douro ao cabo Mondego – Proposta de uma metodologia de estudo. LNEC, Lisboa
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Transporte sedimentar
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Final do séc XX
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Futuro?



7 de janeiro de 2014 
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