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Evolução Recente da Linha de Costa no Troço Costeiro Forte Novo – Garrão (Algarve) 

RESUMO 

Desde a última década do século passado, que temos assistido em Portugal a um 

esforço no sentido de dotar os estudos referentes à determinação das taxas de 

recuo da linha de costa, do maior rigor possível. A grande disparidade de técnicas e 

métodos envolvidos em estudos passados influenciaram naturalmente os resultados. 

Estes não se coadunam actualmente com a necessidade de obtenção de dados 

cada vez mais precisos. A elevada importância que acarretam em termos de 

ordenamento do território é função das elevadas taxas de ocupação que 

caracterizam grande parte do litoral Algarvio.  

Este estudo tem por isso como objectivo principal definir o modelo evolutivo de 

médio prazo da linha de costa no troço Forte Novo – Garrão, no Algarve, 

considerando para o efeito o período 1991 – 2001. A necessidade premente de uma 

constante monitorização da posição da linha de costa neste troço costeiro 

caracterizado por elevadas taxas de recuo, forte ocupação humana e avultado 

investimento económico foi determinante. Pretende-se desta forma dar continuidade 

aos trabalhos desenvolvidos anteriormente por Correia [1996], que caracterizou o 

recuo da linha de costa a médio prazo desde 1950-1991. Neste trabalho é proposto 

e implementada uma abordagem baseada em métodos fotogramétricos digitais com 

integração de sistemas de posicionamento GPS e INS na coordenação dos PF’s e 

do centro de perspectiva da câmara aérea.  

O sector do Forte Novo foi aquele onde se verificou o maior recuo médio (22,7m) 

entre 1991 e 2001. Todos os outros sectores registaram recuos médios inferiores a 

10 m. As taxas de recuo variaram entre 2,27 m/ ano ± 0,078 m no Forte Novo e um 

mínimo de 0,14 m/ano no Garrão. As acções de realimentação reduziram 

significativamente as taxas de recuo de curto prazo e de médio prazo em Vale do 

Lobo e no Garrão. Na verdade entre 1999 e 2001 praticamente não ocorreu erosão 

nestes dois sectores. No sentido oposto o sector do Forte Novo registou um rápido 

recuo do bordo da arriba nesses dois anos de 10 m. Foram ainda definidos tendo em 

conta a gestão deste troço os limites de protecção da faixa costeira para diferentes 

períodos. 

Palavras-chave: Linha de costa, fotogrametria, taxas de recuo, intervenções 
antrópicas, Forte Novo – Garrão (Algarve). 
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ABSTRACT 

A huge effort have been done in Portugal since the earlier 90’s of the last century, to 

provide accurate data of coastal erosion to decision makers. Large amount of 

techniques and methodologies were tested although with vary different results. We 

must realize the negative consequences of imprecise data about coastal retreat in 

highly urbanized areas such as the ones that characterize Algarve coast.  

The definition of mean term evolution trends of the coastal stretch of Forte Novo – 

Garrão in central Algarve is the main ambition proposed in this study. An emergent 

coastline monitoring overcomes crucial for planning purposes. For that reason this 

study intends to fallow this research vector, continuing the work already done using 

these high accurate techniques for the period 1950 – 1991. 

A ten year period (1991 – 2001) was considered. Three survey epochs of aerial 

photographs were used to define mean term coastal retreat. Coordination of aerial 

photographs was supported by differential GPS ground coordinates of control point’s 

acquisition and the 2001 flight joint GPS/INS combination for the coordination of 

photographs. 

Forte Novo was the cliff sector with the highest mean retreat value, 22.7 m between 

1991 and 2001. All the others study areas recorded lower retreats less than 10 m. 

Retreat rates ranges 2.27 m/year ± 0.078 m at Forte Novo to a minimum of 0.14 

m/year at Garrão. It is also important to note, that beach replenishment practices 

have reduced the mean-term erosion rates in Vale do Lobo and in Garrão. In fact, 

practically no erosion exists (between 1999 and 2001) in all cliff sectors where beach 

nourishment works were carried out, in spite of the short duration of the 

replenishment. On the contrary, the Forte Novo sector experienced a very rapid 

retreat of almost 10 m in those two years. The proximity to Quarteira groins field and 

the construction of Quarteira fishing harbour could be an important contributing factor 

for this strong erosion. Considering future coastal management, setback lines were 

defined based on mean and long term erosion trends. 

 

Keywords: Shoreline, photogrammetry, cliff retreat rates, anthropogenic 
interventions, Forte Novo – Garrão (Algarve). 
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1. INTRODUÇÃO 

A dinâmica inerente aos sistemas costeiros tem incompatibilizado um pouco por todo 

o mundo, a variabilidade da posição da linha de costa a todas as escalas (temporais 

ou espaciais), com a forma rígida e permanente com que o Homem tem ocupado 

esses espaços costeiros e os respectivos investimentos envolvidos na sua fixação. 

Vários factores têm contribuído para que nas últimas décadas se agravassem 

algumas situações de declarada erosão costeira no litoral português. Este retrocesso 

generalizado da linha de costa tem sido induzido, em grande medida, por acções de 

natureza antrópica, especialmente as que promovem insuficiência do abastecimento 

sedimentar a montante do sistema (como a construção de barragens, a exploração 

de inertes fluviais ou dragagens portuárias) e as que conduzem à degradação das 

estruturas defensivas naturais (como os campos dunares costeiros ou as barras 

arenosas submarinas). Em alguns troços a erosão costeira é, ainda, fortemente 

amplificada pela construção de molhes de entrada em instalações portuárias, ou 

estruturas rígidas transversais que interrompem ou debilitam fortemente o transito 

longilitoral de sedimentos [Dias, 1990; Dias et al., 2000]. 

O litoral de arribas situado a leste de Quarteira constitui um evidente exemplo de um 

troço costeiro em retrocesso, onde urge uma constante monitorização da evolução 

da linha de costa, em função da forte ocupação humana que o caracteriza, dos 

avultados investimentos em infra-estruturas efectuados (sobretudo no sector 

privado), em função da premente necessidade de protecção das mesmas. 

A erosão que caracteriza este segmento costeiro está documentada desde meados 

do século passado, em relação à Vila de Quarteira. À luz de novas investigações, 
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existem claras evidências, para considerar que toda a linha de costa se encontra em 

retrocesso mesmo desde o Holocénico. Vestígios de sedimentos argilosos e de 

matéria orgânica encontrados na plataforma a profundidades entre 2 a 12 m 

[Teixeira e Pinto, 2002] e afloramentos de arenitos consolidados com escarpas de 

altura variável, dispostos paralelamente à linha de costa actual, que, de acordo com 

a profundidade a que se encontram (e.g. ao largo de Vale do Lobo entre as 

batimétricas dos -12 m e – 15 m) foram definidos como possíveis arribas existentes 

no Holocénico [Pereira, 1992 in Teixeira, 1998]. 

No entanto, o recuo generalizado e sistemático deste troço costeiro, tal como se 

conhece actualmente, conheceu contornos especiais sobretudo após a década de 

70 com a construção de algumas estruturas rígidas, para proteger a vila da erosão 

costeira e após a construção dos molhes de entrada da marina de Vilamoura, as 

quais, apenas transferiram os problemas, de uma forma agravada, para sotamar.  

A perigosidade a que se encontram sujeitos actualmente os bens construídos, 

nomeadamente as habitações mais próximas do bordo das arribas, a destruição 

frequente de algumas infra-estruturas de apoio às praias e a considerável 

vulnerabilidade que caracteriza estes elementos, levou a que fosse necessário 

implementar algumas medidas de mitigação para fazer face à intensa erosão 

costeira verificada nestas ultimas décadas. 

Estudos envolvendo a determinação das taxas de recuo neste troço costeiro foram 

levados a cabo sobretudo desde o início da década de 80 do século passado 

[Granja, 1984; Dias, 1984, 1986, 1988; Bettencourt, 1985; Andrade et al., 1989; 

Andrade, 1990; Marques e Romariz, 1991; Marques, 1991a, 1991b; Dias and Neal, 

1992; Pereira, 1996], utilizando para tal, os mais diversificados métodos 

(comparação cartográfica, medições directas em fotografia aérea vertical, medições 

periódicas no terreno, técnicas fotogramétricas, etc.). Contudo, a grande 

variabilidade de resultados apresentados, parece dever-se principalmente à grande 

disparidade de métodos utilizados [Correia, 1996].  

Marques [1997], por sua vez chama a atenção da dificuldade no caso de estudos 

comparativos, da escassez de referências de qualidade no terreno e o 

desaparecimento das marcas seleccionadas em voos mais antigos devido ao recuo 

acelerado das arribas. A utilização de técnicas fotogramétricas, veio possibilitar 
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deste modo e para estas áreas que apresentam recuos muito acelerados da linha de 

costa, observáveis mesmo à escala anual [Correia, 1996; Pereira et al., 1997a, 

1997b] que as marcas de referência, não desapareçam, uma vez que podem estar 

localizadas em pontos mais afastados do bordo das arribas, em áreas estáveis a 

longo prazo [Oliveira et al., 2004]. 

As técnicas fotogramétricas propriamente ditas foram utilizadas pela primeira vez na 

determinação do recuo da linha de costa e respectiva definição das taxas de recuo 

das arribas localizadas a oriente de Quarteira [Correia et al., 1994, 1995; Correia, 

1996]. Catalão et al. [2000, 2002] desenvolveram por sua vez um estudo piloto, onde 

testaram algumas técnicas fotogramétricas de elevada precisão apoiadas em GPS 

de elevado rigor posicional, no troço costeiro dos Olhos de Água – Praia da Falésia 

a ocidente da Marina de Vilamoura no Algarve. A afinidade desse troço de arribas 

talhado também em formações arenosas com o troço costeiro do Forte Novo – 

Garrão, levou a que fossem recentemente aplicados esses métodos e técnicas de 

elevada precisão ao segmento costeiro localizado a oriente de Quarteira [Oliveira et 

al., 2003a, 2003b, 2004]. 

No seguimento desta filosofia, este trabalho visou fundamentalmente: 

 a) A determinação do recuo médio e taxas de recuo verificados no troço 

costeiro do Forte Novo – Garrão, considerando para o efeito o período 1991-2001, 

de forma a tornar comparável os resultados aqui obtidos com resultados anteriores 

de recuo a médio prazo e possibilitar uma definição das tendências actuais de 

evolução da linha de costa a médio prazo, 

 b) Avaliar a contribuição destes sectores de arribas para o trânsito sedimentar 

longilitoral, 

 c) Monitorização das medidas de mitigação implementadas recentemente de 

combate à erosão costeira, quer derivadas da construção do Porto de Pesca de 

Quarteira, quer da realimentação artificial ocorrida em Vale do Lobo, através da 

análise do recuo verificado entre 1991-1999-2001.  

 

 

 

Sérgio Manuel Cruz de Oliveira 
 

3



Evolução Recente da Linha de Costa no Troço Costeiro Forte Novo – Garrão (Algarve) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sérgio Manuel Cruz de Oliveira 
 

4



Evolução Recente da Linha de Costa no Troço Costeiro Forte Novo – Garrão (Algarve) 

 

 

 

 

 

 

 

2. O TROÇO COSTEIRO FORTE NOVO – GARRÃO 

2.1 – Enquadramento Geral 

A região algarvia apresenta uma grande diversidade geomorfológica que traduz uma 

clara e estreita dependência entre a composição litológica e a sua posição relativa 

entre as serras de Monchique, Caldeirão e o mar [Feio, 1951]. Várias têm sido as 

referências à individualização de unidades diferenciadas no contexto regional de 

acordo com variações morfológicas, litológicas, climáticas meteorológicas ou 

relativas ao coberto vegetal. Por isso tem sido naturalmente aceite, uma subdivisão 

Norte – Sul em: Serra, Barrocal e Beira-mar ou Litoral [Bonnet, 1850 in Moura, 

1998]. 

A unidade designada por Serra é parte integrante do Maciço Hespérico e engloba os 

dois relevos com maior expressão no sul de Portugal: a Serra do Caldeirão cujo topo 

atinge os 589 m, formada em xistos e grauvaques do Devónico e Carbónico e a 

Serra de Monchique constituída por sienito nefelinico, cujo maciço se instalou no 

Cretácico superior, durante a orogenia Alpina e que vê na Fóia o seu ponto mais 

elevado a cerca de 902 m de altitude. As formações carbonatadas do Mesozóico 

dão corpo à região denominada de Barrocal e definem o bordo setentrional da orla 

Mesocenozóica, assentando em discordância angular sobre o soco Paleozóico. As 

formações aflorantes nesta unidade correspondem ao bordo norte da bacia 

sedimentar Mesocenozóica cuja estrutura em monoclinal inclina para Sul. O Litoral 

propriamente dito, desde a Praia de Odeceixe até à foz do Rio Guadiana com uma 
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extensão de cerca de 210 km de linha de costa, caracteriza-se por uma grande 

diversidade geomorfológica [Moura, 1998]. 

De uma forma simplificada o litoral algarvio divide-se em dois tipos de costa distinta: 

um litoral rochoso de arribas que se estende desde Odeceixe até ao Ancão e um 

litoral arenoso para leste do Ancão até à desembocadura do Guadiana. Situando-se 

neste litoral arenoso o importante sistema de ilhas barreira que dão origem à 

denominada Ria Formosa. 

No que respeita à tectónica, inúmeras falhas cortam a região central algarvia. 

Durante o Quaternário muitas destas falhas sofreram rejogo [Manuppella e Dias, 

1992]. As principais famílias de falhas que afectam a área de estudo têm orientação: 

NW-SE, como é o caso do acidente de Quarteira. Com uma orientação NW-SE esta 

falha apresenta um comportamento diferenciado: na cobertura sedimentar 

“Quaternária”, como falha normal a Norte da flexura de Algibre; com componente de 

desligamento direito quando corta formações do Jurássico; normal a afectar o 

Miocénico e cavalgante no Quaternário [Manuppella e Dias, 1992] e liga-se a NW de 

S. Bartolomeu de Messines a estruturas paleozóicas [Manuppella et al., 1987]. Este 

mesmo acidente permite uma diferenciação do ponto de vista tectónico em duas 

áreas distintas. Para W da falha de Quarteira uma tectónica mais activa durante o 

Quaternário face à área a E [Manuppella e Dias, 1992]. Com orientação de NE-SW, 

evidencia-se a falha Carcavai – Vale de Rãs, correspondente a um desligamento 

direito, com alguns sectores a evidenciar deslocamentos verticais que basculam o 

Miocénico no sector dos Guerreiros Vermelhos, provavelmente constituirá um sector 

de fecho do diapiro de Loulé na Goncinha. Relativamente à neotectónica, e 

associado à fase compressiva a que se encontra sujeita actualmente a bacia 

algarvia, salientam-se: a falha de Quarteira com componente inversa em Boliqueime 

e alguns movimentos verticais que afectam os sedimentos mais recentes (areias de 

Faro, cascalheiras, etc.), demonstrando que perduram até à actualidade 

[Manuppella et al. 1987].  

O acidente de S. Marcos – Quarteira de orientação NW-SE (orientação hercínica) 

que separa as serras de Monchique e Caldeirão provavelmente condiciona o traçado 

actual do troço terminal da ribeira de Quarteira [Moura, 1998]. 
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Do ponto de vista geomorfológico a riqueza do litoral algarvio encontra-se bem 

vincada na paisagem, fruto dos sucessivos retoques pelos processos continentais e 

marinhos. A plataforma litoral surge assim como uma forma de aplanamento 

contígua à posição do nível do mar actual, predominando no troço Forte Novo – 

Garrão um planalto litoral dissecado pelo encaixe da rede hidrográfica e deste troço 

costeiro para Este uma extensa planície litoral. 

 

2.2 – Localização e delimitação da área de estudo 

O troço costeiro Forte Novo – Garrão, localiza-se a Este do campo de esporões de 

Quarteira no sotavento algarvio (Fig. 1). Com uma orientação aproximada de 

Noroeste – Sudeste, este segmento costeiro é fixada pelas coordenadas:              

37º 03’ 44’’N; 8º 05’ 12’’W (Forte Novo) e 37º 02’ 34’’N; 8º 02’ 54’’W (Garrão). 
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Figura 1 – Enquadramento regional do troço costeiro do Forte Novo – Garrão. 

 

Trata-se de um troço costeiro praticamente rectilíneo, com cerca de 4 km de 

extensão, confinados entre o Campo de esporões de Quarteira e o enraizamento da 

Península do Ancão. Sobressaem pela sua natureza, os cerca de 1800 m de litoral 

de arriba talhado em formações arenosas e interrompidos pela foz de pequenos 

cursos de água que constituem em alguns locais pequenas lagunas costeiras.  
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Foram diferenciados na área de estudo seis sectores de arribas (Fig. 2), cuja 

individualização passou pela existência de constrangimentos físicos: naturais ou de 

natureza antrópica que permitissem a sua delimitação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Área de estudo do Forte Novo – Garrão (Algarve). Legenda: 1) curvas 
de nível, 2) rede hidrográfica, 3) lagunas costeiras ou áreas de sapal, 4) 
principais áreas urbanas, 5) sectores de arriba em estudo. 

 

De poente para nascente foram individualizados: o sector do Forte Novo (FN) 

separado do Trafal (TR) pela foz da ribeira do Almargem, cujo sector terminal 

corresponde a uma pequena laguna costeira. A sudeste destes, surge Vale do Lobo, 

cuja individualização do Trafal é definida pela área de planície litoral, onde 

desemboca a ribeira do Carcavai. Vale do Lobo foi por sua vez subdividido em três 

sectores distintos: Vale do Lobo Oeste (VLW), Vale do Lobo Central (VLC) e Vale do 

Lobo Este (VLE). Entre VLW e VLC a separação é-nos dada pela área onde se 

verifica intenso ravinamento e é utilizada a piscina do empreendimento turístico de 

Vale do Lobo para separar o troço central do oriental (VLE). Por último o sector do 

Garrão na extremidade SSE da área de estudo, individualizado de Vale do Lobo 

Este pela afluência de uma pequena linha de água ao litoral. 
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Os sectores de arriba talhados em formações arenosas (Anexo I) apresentam assim 

altitudes de topo que variam entre 8 a 20 m e comandos que acompanham 

praticamente estas ordens de grandeza (5 a 18 m) e uma forte tendência anual para 

o seu perfil tender para a verticalidade. 

 

2.3 – Caracterização geológica e geomorfológica 

Enquadrada em plena Orla Mesocenozóica Meridional a área de estudo apresenta 

alguma originalidade face ao restante contexto geológico regional. Assentado 

directamente sobre o soco poligénico de formações mesozóicas, uma sedimentação 

essencialmente detrítica (Fig. 3), siliclástica e encontra-se a fossilizar essas 

formações carbonatadas que sofreram arrasamento a partir do Pliocénico e 

Plistocénico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Mapa litostratigráfico do Neogénico e Quaternário da região de 
Quarteira, extraído de Moura [1998]. 

 

Constituída essencialmente por areias de grão médio, feldspáticas com quantidades 

de argila variáveis e em regra muito rubeficadas [Manuppella et al. 1987] a 

sedimentação que ocorreu durante o Pliocénico e Plistocénico é frequente em 
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bacias de regime compressivo [Moura, 1998]. A sub-bacia sinsedimentar 

diferenciada a partir dos Olhos de Água caracteriza-se pela deposição de corpos 

sedimentares sucessivamente mais recentes para leste. Uma tendência 

transgressiva ocorrida durante grande parte do Pliocénico determinou uma 

sedimentação essencialmente fluvio-marinha incluindo sedimentos característicos de 

lagunas costeiras. No final deste episódio transgressivo, os sedimentos são 

marcados por uma deposição de fácies subarcósica, encontrados mesmo mais a 

Norte do que as anteriores e assentando sobre os calcários do Jurássico e do 

Cretácico. Posteriormente, e associado a uma fase regressiva do nível do mar, 

iniciou-se um processo de progradação deltaica durante a qual se depositaram as 

areias fluviais do Ludo. Esta continentalização culminou no final do Plistocénico com 

um sistema de canais entrançados e de elevado poder migratório [Moura, 1998]. 

Considerando o tipo de sedimentos que dão corpo às arribas do sector Forte Novo – 

Garrão, Moura [1998] descreve um corte (Fig. 4) no sector das arribas a Este do 

aldeamento turístico de Vale de Lobo (37º 2’ 36” N, 8º 3’ 42”W) tendo individualizado 

da base para o topo: 

a) Areia fina, bem calibrada, bege com percentagem máxima de micas e feldspatos 

de 1,5 % e 4% respectivamente nas fracções entre os 2,00 mm e 0,25 mm. A 

fracção pesada, composta quase exclusivamente por ilmenite, apresenta um valor 

máximo de 0,5% nas fracções compreendidas entre os 0,25mm e 0,063 mm. A 

argila constitui aqui cerca de 3,71% do sedimento total. O quartzo quase 

exclusivamente hialino apresenta grão subanguloso de baixa esfericidade (3 m); 

b) Areia média feldspática levemente litificada em que o feldspato constitui 17% do 

sedimento total e a argila 2,7%. Uma estratificação obliqua planar é definida por 

leitos de seixos pequenos que inclinam 8º para Sul. Esta unidade está separada da 

infrajacente por um nível conglomerático (8 m); 

c) Areia grosseira vermelha manchada por óxidos de ferro com seixo médio de 

quartzo disperso no seio do sedimento que o suporta (4 m);  

d) Ferricreto (0.30 m); 

e) Argila esmectítica, fortemente manchada de vermelho com cavidades 

preenchidas por material da unidade suprajacente (4 m); 

f) Argila esmectítica cinzenta com estratificação horizontal (1,5 m); 
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g) Conglomerado de seixo e calhau quartziticos formando uma cobertura pouco 

espessa (0,5m). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Coluna estratigráfica do corte de Vale do Lobo, descrito por Moura,  
[1998]. 

 

A sequência sedimentar das arribas Vale do Lobo – Garrão torna-se mais 

heterogénea para Este. Estas sequências detríticas aumentam para cerca de 75m 

de espessura na região do aldeamento turístico da praia do Garrão face aos cerca 

de 40 m que a caracterizam em Vale do Lobo. 

As areias vermelhas plio-plistocénicas segundo Marques [1997], correspondem a 

solos arenosos com percentagens de finos inferiores a 24% cujas areias siltosas 

com valores de porosidade na ordem dos 30% apresentam em termos médios 

valores de compacidade e densidade relativa elevadas. Superficialmente podem 

ocorrer solos soltos resultado de descompressão e fenómenos de erosão interna. Do 

ponto de vista mecânico (ensaio ao corte) destas areias plio-plistocénicas 

evidenciam considerável coesão, que justificam a permanência de taludes verticais 

em alguns casos superiores à dezena de metros por períodos de tempo 

consideráveis. 
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2.4 - Caracterização climática 

Do ponto de vista climático, encontra-se em pleno domínio mediterrâneo, que de 

acordo com Alcoforado et al. [1993], apresenta verdadeiras características 

termomediterrâneas acentuadas, com uma estação seca prolongada em regra de 

meados de Abril até ao início de Outubro. Outra característica importante é a 

presença de uma dicotomia bem vincada entre uma estação pluviosa, com máximo 

de Inverno e um máximo de temperatura e escassa precipitação durante o Verão. 

Por outro e não menos importante a existência de uma grande variabilidade 

pluviométrica inter-anual [Ventura, 1994]. 

 

2.4.1 – O regime pluviométrico  

A precipitação por si só constitui um factor muito importante na evolução deste tipo 

de áreas costeiras, na medida em que pode actuar como o elemento desencadeador 

de movimentos de vertente ou contribuir para uma significativa erosão sub-aérea 

quer na face da arriba quer nas vertentes que constituem os valeiros mais ou menos 

prenunciados que dissecam a plataforma litoral. 

Para a caracterização do regime pluviométrico na região de Quarteira – Ancão, 

foram utilizados os dados do INAG. A escolha da estação teve em conta dois 

factores: a disponibilidade dos dados e a proximidade à área de estudo. A estação 

meteorológica de Loulé reunia essas condições, embora localizada 

topograficamente num plano mais elevado do que a área de estudo. Apesar da 

diferença altimétrica, permitiu compreender a distribuição inter-anual da precipitação 

e os quantitativos envolvidos entre 1991 – 2001. 

Considerando o ano hidrológico (Outubro a Setembro) e o período 1990/91 a 

2000/01 (Fig. 5), registou-se na estação de Loulé uma precipitação média anual de 

733 mm. A sua distribuição ao longo do ano concentrou-se sobretudo nos meses de 

Inverno, com um Dezembro claramente mais chuvoso cujos valores médios foram 

superiores a 150mm e em Janeiro com valores médios superiores a 100 mm. 

O ano hidrológico de 1995/96 foi o mais chuvoso no período em questão, com 

valores claramente atípicos para estas latitudes e posições topográficas. Facto 

também evidenciado por Marques [1997]. Estes factos evidenciam bem a forte 
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irregularidade que caracteriza o regime da precipitação com a alternância entre anos 

bastante pluviosos e outros claramente deficitários como o caso de 1998/99, com 

valores abaixo dos 400 mm.  
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Figura 5 – Regime pluviométrico e distribuição anual da precipitação em Loulé, 
no período 1990/91 – 2000/01. 

 

Fragoso [2003], por sua vez estudou o regime das precipitações intensas no sul de 

Portugal e apresenta para a estação de Faro (8 m de altitude), com base no período 

1983/84 a 1997/98 um valor médio de precipitação anual de 488,5 mm. O mesmo 

autor chama ainda a atenção para o facto da estação de Faro, ser a que registou a 

maior frequência de episódios de precipitação extrema considerando as regiões do 

Alentejo e do Algarve. Foram contabilizados no período atrás referido cerca de 83 

eventos pluviosos com uma duração média de 354 minutos e valores médios de 

precipitação por evento chuvoso em torno dos 5,3 a 5,8 mm. Tendo em termos de 

intensidades máximas absolutas cerca de 202,8 mm/h em 5 minutos.  

Por outro lado foram nos meses de Novembro e Dezembro onde se registou o maior 

número de eventos de forte intensidade com cerca de 15 eventos em cada, Outubro 

contabilizou 7, e Janeiro e Fevereiro 4 cada. 

No período 1962/92 o mesmo autor verificou que a 49% das situações pluviosas, 

estão associados a depressões estacionárias sem frentes associadas destacando-

se as células depressionárias de bloqueio (gotas de ar frio localizadas na região 

entre o arquipélago da Madeira e o Algarve ou com perturbações frontais associadas 

entre os Açores e Portugal). Com significativa importância surgem as depressões 

móveis com perturbação frontal associadas de trajectória Oeste – Este ou Sudoeste 
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– Nordeste e ainda depressões do tipo misto com actividade frontal encimadas por 

células depressionárias de bloqueio. 

 

2.4.2. – O regime do vento 

O rumo predominante do vento que afecta a área de estudo é de SW com uma 

velocidade média que não tende a ultrapassar os 16 km/h. No entanto são os fluxos 

provenientes de Levante (E-SE), que marcam o regime do vento na costa meridional 

portuguesa. Ocorrem principalmente durante a Primavera e Outono, surgindo no 

Verão associado a temperaturas do ar mais elevadas.  

As situações de Levante podem perdurar durante vários dias e é característica 

destas situações um aumento da velocidade do vento durante a manhã, podendo 

atingir velocidades na ordem dos 30 a 40 km/h, registando uma tendência para 

diminuir a velocidade do vento durante a tarde para depois voltar a aumentar ao 

entardecer. Por outro lado, quando não se verifica um domínio dos ventos derivados 

da circulação geral, poderão ocorrer variações do rumo dos ventos associados a um 

regime de brisas. Rodando a direcção do vento, em regra de fraca intensidade 

consoante as variações térmicas entre a terra e o oceano lhes forem favoráveis. À 

noite tende adquirir um rumo de Norte de fraca intensidade e após aquecimento da 

massa continental tende a rodar para S/SE passando durante a tarde para SW, 

amenizando assim os valores térmicos quer ao fim da manhã quer durante a noite 

[MAOT, 2000]. 

 

2.5- Ocupação humana 

Quarteira, foi até à década de sessenta (século XX), de uma forma geral um 

aglomerado de pescadores artesanais, ligados às armações do atum, sardinha e das 

artes de arrasto para terra [Cavaco, 1980], mas actualmente a situação é bem 

distinta. Nas últimas décadas tem-se assistido a um aumento da pressão sobre o 

litoral algarvio. Por um lado o crescimento populacional e por outro a forte pressão 

sazonal exercida pelos veraneantes e turistas, sobretudo durante a época estival. 
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A crescente litoralização do povoamento tem levado a um acréscimo da densidade 

populacional (Fig. 6) no litoral Algarvio. Loulé não é excepção e entre 1991 e 2001 

registou-se uma variação positiva de cerca de 27 %, uma das mais importantes 

registadas na região, imediatamente atrás de Albufeira e São Brás de Alportel. Loulé 

é um dos concelhos que apresenta maior aptidão turística, fruto da grande 

diversidade de oferta hoteleira, quer em relação ao tipo, quer em relação à qualidade 

dos estabelecimentos. 

 N.º Habitantes 

N

Variação da população 
(%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Variação da população (%) no Algarve entre 1991 e 2001 e 
movimentações demográficas efectivas da população (nº habitantes) para o 
mesmo período no concelho de Loulé. (INE – Recenseamentos gerais da 
população 1991 e 2001). 

 

Quanto à ocupação do solo ela é bastante distinta considerando este troço costeiro 

e os sectores de arriba considerados. Os três sectores definidos em Vale do Lobo 

correspondem aos sectores mais urbanizados da área de estudo. Sobressai 

naturalmente pela sua importância o empreendimento turístico de luxo de Vale do 

Lobo, onde lado a lado podemos encontrar habitações de luxo e extensas áreas que 

dão forma aos campos de golfe. O sector do Garrão, encontra-se em vias de 

urbanização. Neste sector, vários apoios de praia estabelecem uma frente 
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urbanizada que praticamente delimita o bordo da arriba. Os restantes sectores (FN e 

TR) encontram-se ainda pouco intervencionados, com mais ou menos arborização e 

apenas alguns acessos locais, que no caso do Forte Novo já se encontra 

actualmente muito próximo do bordo da arriba, fruto do rápido recuo desta.  

A importante capacidade de alojamento evidenciada no Quadro 1, apesar dos dados 

se reportarem apenas ao período compreendido entre 1998 e 2001, mostra uma 

ligeira descida na capacidade de alojamento do concelho de Loulé, tendência essa 

que não seguiu o mesmo ritmo da região Algarvia. No entanto, a sua importância 

está bem patente nos cerca de 15% da capacidade total de alojamento da região 

Algarvia registada em 2000. A ligeira redução da oferta de alojamento no concelho 

de Loulé verificou-se sobretudo ao nível dos apartamentos turísticos, compensada 

de certa forma com aumento da oferta de alojamento directamente relacionada com 

os aldeamentos turísticos. O concelho assume-se assim, a par com Albufeira e 

Portimão, como um dos principais pólos atractivos da região, sobretudo as 

freguesias localizadas mais próximas do litoral como Quarteira, Almansil, São 

Clemente ou Boliqueime. 

 

Quadro 1 – Capacidade de alojamento (número de camas) por categoria de 

estabelecimento no Algarve e Concelho de Loulé entre 1998 e 2000. (Fonte: 

www.dre-algarve.min-economia.pt/turismo/estatisticas.html; consulta em 

Novembro de 2003) 

 

 Anos Hotéis / 

Aparthotéis 

Apartamentos 

Turísticos 

Aldeamentos  

Turísticos 

Pensões Total 

1998 36.019 31.178 12.151 4.477 85.096

1999 35.496 31.743 11.964 4.628 85.098

Algarve 

2000 36.487 30.806 12.415 4.757 85.738

1998 8.151 2.784 2.190 514 13.901

1999 7.135 2.811 2.190 546 12.918

Loulé 

2000 7.537 2.495 2.446 577 13.291
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3. DINÂMICA COSTEIRA E PROCESSOS DE EVOLUÇÃO DAS 

ARRIBAS 

3.1 – O clima de agitação marítima 

De acordo com Davies [1964], o tipo de maré e a sua amplitude são muito 

importantes do ponto de vista da dinâmica costeira, uma vez que controlam a 

amplitude da variação diária do nível do mar, bem como a eficiência das correntes 

de maré. Esta variação do nível do mar determina por sua vez o grau de 

concentração do ataque da ondulação num plano particular e também os limites 

altitudinais, nos quais alguns tipos de ambientes costeiros encontram o seu limite de 

permanência.  

 

3.1.1 – Marés 

O regime de marés afecto à área de estudo apresenta uma periodicidade semi-

diurna, (característica da maré em Portugal Continental), ou seja com a existência 

de dois ciclos preia-mar/baixa-mar diários e uma amplitude de cerca de 3 metros em 

situações de águas-vivas e de cerca 1,3 m em situações de águas-mortas. De 

acordo com a classificação morfodinâmica definida por Davies [1964] e tendo em 

conta os valores apresentados no Quadro 2, encontra-se em pleno domínio 

mesotidal.  

Ocasionalmente poder-se-á ainda verificar uma subida temporária do nível do mar, 

originada pela existência de condições meteorológicas anómalas, nomeadamente 
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variações do campo de pressão atmosférica ou devido à acção de ventos fortes e 

prolongados [Taborda e Dias, 1992]. 

 

Quadro 2 – Amplitude de maré na região Albufeira – Faro. Fonte: * Instituto 

Hidrográfico [1960], ** Instituto Hidrográfico [1979-1980]. 

Altura acima do nível do zero hidrográfico (m) 
Média das preia-mares Média das baixa-mares 

Local 

Águas-vivas Águas-mortas Águas-vivas Águas-mortas 
Praia do Peneco 
(Albufeira) * 

3,58 2,65 0,50 1,36 

Barra 
Faro/Olhão** 

3,42 2,64 0,58 1,36 

Faro (Cais 
Comercial) ** 

3,42 2,64 0,58 1,36 

 

Gama et al. [1994], estabeleceram os períodos de retorno para a sobreelevação do 

nível do mar de origem meteorológica, em relação ao valor máximo atingido pela 

maré em Lagos. Para um período de retorno de 10 anos, a sobreelevação poderá 

atingir os 4,23 m (zero hidrográfico), ou seja, cerca de 0,41 cm acima do valor de 

maré previsto; para um período de 25 anos, cerca de 4,29 m e para 50 anos 4,34 m, 

ou seja cerca de 0,5 m de sobreelevação. 

 

3.1.2 – Ondulação 

Um dos maiores problemas encontrados, prendeu-se naturalmente com o acesso 

aos dados de agitação marítima para o intervalo de tempo desejado. Por outro lado, 

e uma vez que o estudo retrospectivo da linha de costa não permite com base nas 

fotografias aéreas conhecer qual o mecanismo desencadeante de cada episódio de 

retrocesso das arribas, optou-se por apenas considerar os valores médios referidos 

adiante, para caracterizar o regime médio da ondulação na costa meridional. 

Relativamente abrigada da ondulação de forte energia que atinge a costa ocidental 

portuguesa proveniente de NW a costa meridional algarvia encontra-se 

particularmente sujeita às condições originadas pelas situações de Sudoeste e de 

Levante. 
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De uma forma geral a altura significativa das ondas (Hs) ronda 1 m para períodos 

(P) em torno dos 4 a 6 segundos e de 6 a 11 segundos para os períodos de pico. 

Apenas 4% das alturas significativas registadas de Setembro de 1986 a Julho de 

1993 foram superiores a 3 m em Faro e apenas 0,2 % superiores a 5 m. Quanto à 

direcção média associada ao período de pico esta apresenta dois rumos 

predominantes: de SW e W com cerca de 68% de frequência, e de SE com 25% 

[Costa, 1994]. 

Relativamente à ocorrência de temporais, ou seja, com uma altura significativa das 

ondas superior a 3 m, verificou-se uma maior concentração das observações em 

torno dos rumos de SW (44%) e de SE (43%). Relativamente ao número médio de 

dias de temporal verificou-se que sobressaem os meses de Novembro (6,3), 

Dezembro (3,8), Janeiro (3,2) e Fevereiro (1,9). Os restantes meses caracterizam-se 

por uma média de dias de temporal inferior a 1 [Costa, 1994].  

A altura significativa das ondas raramente ultrapassa os 5 m, excepcionalmente 

ocorrências de ondulação superior a 6 m foram registadas durante o temporal de 3 a 

7 de Março de 1990, sendo até esta data a maior tempestade de SE registada em 

Faro. Fazem-se sentir na costa Sul os temporais provenientes de SW, de W e de 

SE, sendo os primeiros os mais violentos. No entanto, alguns temporais que 

ocorrem na costa Oeste provenientes de WNW ou W fazem-se sentir também na 

costa Sul provenientes de SW. Outros temporais foram registados ainda em 

Dezembro de 1992 (sem dados) e nos dias 24 e 25 Abril de 1993 [Costa, 1994]. 

 

3.1.3 - Deriva litoral e transporte de sedimentos 

É associado à ondulação incidente que os fenómenos de refracção sofridos por esta 

ao aproximar-se da linha de costa, de forma obliqua, dão origem à formação de 

correntes longilitorais com grande capacidade de mobilização de sedimentos. A 

deriva litoral característica desta célula sedimentar é assim predominantemente de 

W para E com uma resultante positiva de transporte para Este.  

Várias tentativas de definição dos volumes envolvidos no trânsito longilitoral de 

sedimentos, nesta célula costeira que se estende desde os Olhos de Água até ao 

Ancão, têm trazido alguma discrepância dos valores apresentados no Quadro – 3. 
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De uma forma geral o método amplamente utilizado para estimar os volumes 

envolvidos na deriva foi o desenvolvido pelo CERC, que relaciona as condições de 

agitação marítima ao largo e na zona de rebentação com a capacidade de transporte 

de sedimentos através do cálculo de fluxo de energia das ondas. 

Ciavola et al. [1996] abordam a incerteza que existe acerca da distribuição dos 

sedimentos na zona de rebentação e na dificuldade que os modelos numéricos têm 

em prever os volumes envolvidos face aos valores obtidos pelas medições de 

campo.  

Ligeiras rotações da linha de costa podem provocar alterações significativas na 

capacidade de transporte potenciada pela agitação marítima, aumentando o transito 

sedimentar longilitoral ou mesmo anulando-o. Estas variações de orientação dos 

troços costeiros também agravam a erosão ou inibem-na, até atingir uma situação 

de recuo paralelo da linha de costa [DGPNTM, 1998]. 

Actualmente pensa-se que a deriva litoral deverá envolver cerca de 40.000 m3/ano 

[Correia et al. 1997], associada a correntes litorais que excepcionalmente podem 

atingir cerca de 50 cm/s mas que normalmente se situam abaixo de 30 cm/s 

[DGPNTM, 1993a]. 

Quadro 3 – Volume de sedimentos, envolvidos no trânsito longilitoral de 

sedimentos na célula costeira Quarteira – Ancão. 

Autor Deriva Litoral (m3/ano) Local 

Andrade, 1990 10.000 – 20.000 Quarteira – Ancão 

Vale do Lobo Lda. (1990) 130.000 Vale do Lobo 

DGPNTM (1993b) 115.000 - 120.000 Vale do Lobo 

Bettencourt (1994) 20.000 – 40.000 Quarteira – Ancão 

DGPNTM (1998) 31.116 
34.166 
49.394 
34.813 

Quarteira 
Forte Novo 
Vale do Lobo 
Ancão 

 

Ferreira et al. [1997] avaliaram entre Maio de 1995 e Março de 1997 o volume de 

sedimentos existente em cinco locais da praia de Faro, na península do Ancão. 
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Aparentemente parece existir uma maior robustez das praias de W para E, em 

função de uma maior ocupação da parte superior da praia com colocação de 

estruturas rígidas. Verifica-se erosão nestas estruturas em situações de ondulação 

mais energética devido à incapacidade de resposta dos perfis de praia, numa 

tentativa de restabelecimento do seu perfil normal. O volume do perfil mais a E 

correspondeu a cerca de 380 m3/m, cerca de 30% superior aos perfis mais a 

ocidente. 

 

3.2 - Causas gerais da erosão costeira  

Globalmente temos assistido a um recuo mais um menos generalizado da linha de 

costa, associado a um comportamento transgressivo do nível médio do mar 

(n.m.m.), cuja subida foi estimada em cerca de 1,5 mm/ano para Portugal durante o 

último século [Dias & Taborda, 1988]. 

Naturalmente que o tipo de litoral (alto ou baixo) e as formações que lhe dão origem, 

condicionam a erosão existente. Independentemente do tipo costa, têm sido 

imputadas responsabilidades de grande parte das evidentes situações de erosão no 

litoral português às acções antrópicas, em especial as que promoveram situações de 

insuficiência no abastecimento sedimentar ao litoral, sobretudo a partir da década de 

70 (séc. XX) com a generalização da construção de barragens ou ainda através da 

exploração de inertes fluviais e de dragagens portuárias [Dias, 1990]. O elevado 

número de estruturas de engenharia pesada perpendiculares (esporões, molhes) à 

linha de costa, para além de inestéticas, apenas solucionam os problemas 

localmente, sendo geralmente a erosão acentuada a sotamar das mesmas. 

 

3.3 Processos de evolução das arribas 

A erosão marinha é a principal responsável pelo retrocesso dos litorais rochosos e 

empreendedora da evolução destes sistemas costeiros. A ondulação como agente 

altamente energético que é, associado ao regime de marés, modela 

indiscriminadamente os diferentes tipos de litologias existentes nas áreas costeiras, 

incorporando os sedimentos erodidos, primeiro no sistema praia – arriba e 

posteriormente na deriva litoral (Fig. 7). 
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Ondulação Erosão basal Movimentos de massa 

Recuo das arribas 

Correntes costeiras Material depositado na base da arriba 

 

 

 

 

 

 
Transporte longilitoral ou para a 

plataforma  

 

Figura 7 – Processo simplificado da evolução das arribas. Adaptado de 
Sunamura [1983] in Sunamura [1992]. 

 

Devido às suas particularidades, os principais processos responsáveis pelas 

elevadas taxas de recuo verificadas nestes sectores de arribas, prendem-se com:  

a) Uma forte erosão marinha, relacionada com a ocorrência de temporais, em 

particular durante o Inverno, através do sapamento da base da arriba, pela 

ondulação incidente (aumento da pressão provocada pelo choque e consequente 

descompressão resultante da sucção provocada pelas correntes de refluxo) e 

alguma metralhagem na face da arriba, devido aos inúmeros clastos presentes no 

topo destas formações, sobretudo no sector de Vale do Lobo. Verifica-se 

posteriormente a ocorrência de desabamentos por falta de sustentação do maciço; 

b) A ocorrência de intensos períodos de precipitação, que favorecem uma 

acentuada erosão sub-aérea dependente do escoamento superficial, de uma forma 

canalizado originando sulcagem e ravinamentos ou através de escoamento difuso 

ou em “toalha”, originando uma erosão pelicular mais generalizada, sobretudo na 

face da arriba; 

c) A ocorrência de deslizamentos desencadeados pela precipitação, através da 

diminuição da resistência ao corte do maciço e aumento das tensões tangenciais;  
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d) A existência de árvores no topo da arriba, que através das suas raízes, 

originam um alargamento das fendas de tracção, uma maior infiltração de água no 

solo e quando agitadas por ventos fortes um aumento das vibrações. 

Numa outra escala de actuação, podemos também considerar a projecção de areias 

contra a face da arriba pela acção do vento e o papel de alguns seres vivos na 

desagregação granular destas formações arenosas. Acresce a estas situações uma 

amplificação antrópica, devida, entre outros factores, à circulação de veículos no 

topo das arribas, ao escavamento pontual das arribas (e.g. graffitti desenhados 

pelos turistas), alguma impermeabilização dos solos e deficiente rede de drenagem 

pluvial. [Dias and Neal, 1992]. 

A Figura 8 descreve a complexidade inerente à erosão das arribas e o elevado 

número de processos que caracterizam a evolução das áreas costeiras. Expressa 

também a relação intrínseca entre a erosividade associada à ondulação e a 

resistência dos materiais à erosão.  
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Figura 8 – Processo de erosão das arribas. Adaptado de Sunamura [1983] in 
Sunamura [1992]. 
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No caso do troço costeiro Forte Novo – Garrão o balanço pende claramente a favor 

de poder erosivo da ondulação em detrimento da resistência dos materiais que dão 

forma a estes sectores de arriba [Marques, 1997; Dias e Neal, 1992]. A suportar esta 

afirmação encontram-se as elevadas taxas de recuo que têm caracterizado a erosão 

neste troço costeiro e um clima de agitação marítima, que apesar de não ser tão 

energético como na costa ocidental, propicia uma intensa erosão marinha na base 

das arribas em especial durante a ocorrência de temporais. 

O processo de sapamento na base da arriba, relativamente frequente, não atinge 

grandes dimensões sem que se dê o colapso do material supra-jacente, muitas das 

vezes simplesmente por acção gravítica [Marques 1997].  

O perfil destes sectores de arriba, talhadas em formações arenosas, apresenta uma 

forte tendência para a verticalidade, com declives muito próximos dos 90º, em 

qualquer dos anos observados (Fig. 9). 

Por outro lado, e em relação aos sectores de arriba cujos topos se encontram a 

maiores altitudes (Vale do Lobo), apresentam uma tendência para uma ligeira 

concavidade. Este facto foi evidenciado por Marques [1997], correspondendo a 

perfis transversais das arribas com inclinação média na ordem dos 80º a 90º mas 

levemente concavo com um terço inferior inclinado entre 60º a 70º. No sopé da 

arriba e quando este não está coberto por detritos provenientes da arriba, verificam-

se sub-escavamentos na base que geralmente não ultrapassam 0,5 a 1 m de 

largura, dando-se o colapso para valores superiores a estes por fraca resistência 

dos maciços rochosos.  

Nos sectores de arriba cuja altura apresenta valores mais baixos (Forte Novo, Trafal 

e Garrão) o perfil transversal é mais simples, sendo vertical ou quase vertical, 

estando de acordo com o modelo evolutivo proposto por Dias and Neal, [1992].  

Quanto à sua evolução, esta dá-se essencialmente por deslizamentos rotacionais 

com componente vertical dominante e deslizamentos planares limitados a montante 

por fendas de tracção paralelas à face da arriba [Marques, 1997], sendo que a 

erosão de sopé (essencialmente marinha), independentemente da ocorrência ou não 

de precipitação, origina novos deslizamentos. O processo tipicamente marinho 

compreende: escavamento na base, ocorrência de deslizamentos, deposição dos 

materiais na base da arriba e posterior remoção pela ondulação.  
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Figura 9 – Perfis topográficos de cada sector de arriba e praia adjacente, 
provenientes da restituição fotogramétrica das curvas de nível para cada um dos 
anos (1991, 1999, 2001). 
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Nos movimentos peliculares a superfície de ruptura geralmente não desce abaixo do 

nível de praia alta, tendo-se verificado que a espessura da cobertura de areias nos 

terrenos adjacentes tem espessura pouco variável (±1 m). [Marques 1997]. Na 

sequência de um movimento de massa a zona exposta do maciço tende a sofrer 

descompressão e a deslocar-se em direcção ao exterior. A formação e fendas de 

tracção e diminuição da resistência na base da arriba, por sapamento ou aumento 

do teor em água, conduzem posteriormente à cedência da fatia de solo destacada 

do maciço: quando esta é inferior a 4 – 6 m por desabamento e para alturas 

superiores por deslizamento.  

A erosão basal tende a diminuir a resistência à ocorrência de movimentos, bem 

como o grau de saturação do maciço originado pelo impacto da ondulação ou fase 

da maré. É de referir, no entanto, a baixa porosidade destes materiais sendo rara a 

saturação do maciço e limitada à faixa abaixo do pé dos taludes. Em consequência a 

maioria dos movimentos processa-se em condições de solo não saturado e sem 

fluxos subterrâneos significativos [Marques 1997]. 

Na zona ocidental de Vale do Lobo, a ruptura de canalizações de drenagem e fluxo 

concentrado de águas pluviais foi a principal responsável pelo desencadeamento de 

movimentos de massa nos Invernos de 1992/93 e 1995/96 [Marques, 1997].  
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4. MÉTODOS E TÉCNICAS APLICADOS NA AVALIAÇÃO DO RECUO 

DA LINHA DE COSTA 

4.1 – Definição de linha de costa 

A importância da definição de linha de costa tem levado a que inúmeros autores se 

tenham debruçado sobre esta questão. Se do ponto de vista físico a linha de costa 

corresponde simplesmente à linha de interface entre a terra e a água, a tentativa de 

delimitá-la afigura-se bem mais complicado.  

Devemos entender a linha de costa como uma linha móvel, cuja posição é variável a 

todas as escalas quer sejam espaciais ou temporais. Os critérios que a definem 

devem por isso ser rigorosos, de forma a tornar comparáveis os resultados obtidos. 

Naturalmente que consoante o tipo de costa em estudo (costa arenosa, geralmente 

baixa ou um litoral de arribas, talhadas cujas formações que lhe dão origem podem 

compreender resistências diferenciadas), podem traduzir-se em recuos de apenas 

alguns milímetros por ano ou serem da ordem dos vários metros. Deve-se ponderar 

por isso qual o “proxy” (referência) mais adequado tendo em linha de conta, 

naturalmente, o rigor posicional pretendido. A definição da melhor referência para 

caracterizar a posição da linha de costa em áreas costeiras arenosas, tem incidido 

na utilização da “linha” que marca o limite atingido durante a preia-mar viva. Este 

limite caracteriza-se por uma mudança nítida de tonalidade nas areias da praia, 

facilmente identificável nas fotografias aéreas. Em costas rochosas o topo da arriba 

pode constituir um melhor indicador da posição da linha de costa, segundo Crowell 

et al. [1991]. 

Sérgio Manuel Cruz de Oliveira 
 

27



Evolução Recente da Linha de Costa no Troço Costeiro Forte Novo – Garrão (Algarve) 

Para Kraus and Rosati [1997], as definições padrão em regra utilizadas para definir a 

linha de costa, num determinado momento são:  

• MHWL – Mean High Water Line / Shoreline (Linha Média das Preia-mar 

Vivas) – relacionado com um datum maregráfico, correspondente à média de todas 

as situações de preia-mar viva que ocorreram num período de 19 anos. 

• HWL – High Water Line (Linha de Preia-mar) – Não corresponde a um datum 

altimétrico específico (e.g. nível médio do mar) mas tipicamente baseada num dos 

seguintes critérios geomorfológicos: linha de berma, crista da praia, base de dunas 

ou de arribas.  

• Fronteira Seco / Molhado – fortemente dependente da própria praia, nível do 

mar, ondulação, regime de vento, etc. Não relacionado com um datum vertical 

especifico e derivado da diferenciação de tonalidades visíveis através das fotografias 

aéreas.  

• Linha de Água – linha de contacto entre a areia da praia e a água. Também 

não diz respeito a um datum vertical específico, mas está relacionada com uma fase 

da maré. É uma fronteira móvel e também se relacionado com a incidência da 

ondulação ou outro tipo de movimentos da água do mar junto à costa. 

• Linha definida por dunas ou arribas – no caso dos cordões dunares deve ser 

interpretada como uma HWL típica de uma praia estreita sem berma associada. Não 

se deve relacionar com um datum maregráfico, mas pode ser interpretada através 

da base ou no caso dos sectores de arriba através do topo. 

Para além destes critérios, existem elementos que dificultam a definição da posição 

da linha de costa, como: variações de longo prazo (cíclicas ou aleatórias), ou de 

curto prazo (relacionadas com episódios extremos). Os procedimentos de medição 

afectam sobretudo o rigor posicional bem como a própria interpretação 

geomorfológica ou visual que se faz dessas mesmas linhas. No fundo, existe uma 

variação entre os factores relacionados com processos físicos ou características do 

local, por oposto aos factores derivadas dos processos de medição e interpretação.  
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4.2 – Métodos e técnicas usados na determinação da posição da 
linha de costa 

Os mais variados métodos e técnicas têm sido usados para determinar a posição da 

linha de costa e para caracterizar a dinâmica das áreas costeiras. Desde cedo que a 

utilização de fotografias aéreas teve forte aceitação por todos os que se dedicam a 

estudos da dinâmica costeira, fruto das potencialidades inerentes a uma imagem, 

que regista para um determinado momento e espaço as características 

geomorfológicas, logo relacionáveis com os processos que caracterizam a evolução 

destes ambientes litorais. 

Weerakkody, [1988] evidencia as potencialidades para a elaboração de cartografia 

geomorfológica apoiada na utilização de fotografias aéreas, correlacionando as 

formas de relevo em áreas costeiras com as suas características fotográficas. Muitas 

formas costeiras podem ser identificadas nas fotografias aéreas pela sua forma, 

textura, tonalidade e padrão. Nesse sentido a utilização das fotografias aéreas é 

fundamental para determinar áreas de acrecção / ablação num determinado 

ambiente costeiro [Frihy, 1988]. 

No entanto, para caracterizar a variabilidade da posição da linha de costa, são 

precisos dados de base com potencialidades para fornecer informações fiáveis 

sobre a sua posição relativa num determinado momento passado. Os dois tipos 

fundamentais de elementos utilizados para definir a posição da linha de costa são as 

cartas topográficas e as fotografias aéreas [Dolan et al. 1980; Leatherman, 1983; 

Smith and Zarillo, 1990], com vantagens adicionais para as últimas. Apesar de 

disponíveis, ambas as fontes de informação possuem erros inerentes quer ao 

processo que lhes deu origem, quer à deformação inerente a qualquer 

representação que se efectue da realidade. Um conjunto de trabalhos visou 

sobretudo a caracterização dos erros inerentes aos diferentes métodos e técnicas 

utilizados para caracterizar a linha de costa [Anders and Byrnes, 1991; Crowell et al., 

1991; Thieler and Danforth, 1994]. 

Um sistema cartográfico de grelhas ortogonais (OGMS - Orthogonal Grid Mapping 

System), foi utilizado por Dolan et al. [1980], permitindo para grandes extensões de 

linha de costa, na ordem dos 1000 km, a determinação das variações da posição da 

mesma com base na utilização de transectos espaçados de 100m (costa do Pacifico, 
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Atlântico e Golfo). A abordagem passou pela georeferenciação de fotografias aéreas 

a um referencial cartográfico de base. São ainda apresentados, os erros 

relacionados com o processo e a resolução associada a essas medições, bem como 

a relação destes com a magnitude das alterações da linha de costa envolvidas. 

Um método inovador, envolvendo um tratamento fotogramétrico analítico de elevada 

precisão, baseado em modelos matemáticos e soluções numéricas face aos 

métodos analógicos, é apresentado por Leatherman [1983]. O Metric Mapping, 

permite compilar dados de linha de costa provenientes de varias fontes desde que 

de elevada precisão e com propriedades métricas. São seleccionados pontos de 

controlo entre eles e depois digitalizados para propósitos computacionais e sujeitos 

ao tratamento com base em técnicas estatísticas de forma a filtrar as distorções 

inerentes à imagem, tendo sido desenvolvido uma aplicação informática capaz de 

corrigir as distorções geométricas das fotografias aéreas. 

Smith and Zarillo [1990], sugerem que a posição média da linha de costa identificada 

a partir de fotografias aéreas pode nem sempre ser a mais adequada devido à 

flutuação do volume de sedimentos na praia, que se caracteriza por uma grande 

variabilidade temporal fruto da ocorrência de tempestades e do carácter sazonal da 

disponibilidade de sedimentos. Apresentam ainda um conjunto de erros de medição 

e precisão associados ao estudo de alterações da linha de costa a longo prazo. O 

resultado deste estudo sugere que as variações de curto prazo da linha de costa, 

são a maior fonte de erro no cálculo das alterações de posição da linha de costa em 

avaliações a longo prazo. 

A ampliação das fotografias aéreas (Zoom Transfer Scope) tendo por base uma 

análise fotogramétrica foi utilizada por Jones et al. [1993]. Mediram as alterações da 

linha de costa e definiram o recuo das arribas, embora com valores de precisão de 

4,5m ao longo de 39 anos em estudo. Os valores de erosão das arribas também 

talhadas em sedimentos pouco consolidados, serviram posteriormente ao cálculo 

das trocas sedimentares. 

A utilização de técnicas de processamento de imagens digitais na detecção 

automática da linha de costa foi aplicada por Shoshany and Degani [1992]. O 

método utilizado, revela no entanto, algumas fragilidades uma vez que em primeiro 

lugar procedeu-se à extracção da linha de costa e só depois à georeferenciação da 
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mesma, sem haver referências às correcções necessárias à fotografia aérea que lhe 

deu origem depois de digitalizada, tratando a imagem digitalizada num simples 

sistema ortogonal. 

Dolan et al. [1992], abordam as questões relacionadas com o número necessário de 

transectos suficientes do ponto de vista de uma análise estatística para definir as 

variações acrecção / ablação, tendo em conta o carácter contíguo dos processos 

costeiros que não variam necessariamente de transecto para transecto. Pretende-se 

evitar assim uma sobre amostragem que naturalmente também se traduz num maior 

consumo de tempo e num maior esforço económico. As taxas de variação de 

alterações da linha de costa exibem o efeito de vizinhança ou de auto-correlação 

espacial. O método de krigagem mostrou-se adequado para definir o número de 

transectos, em troços costeiros superiores a 5 km [Dolan et al., 1992].  

Fenster et al. [1993], assume que observações sobre variações das taxas de 

evolução da linha de costa no passado correspondem à melhor estimativa disponível 

para prever a evolução da linha de costa no futuro. Dado pela regressão linear, 

séries longas de dados são preferíveis do ponto de vista estatístico, uma vez que 

tendem a captar menos ruído (alterações de curto prazo quer sejam de indução 

natural ou antrópica) e a produzir resultados mais fiáveis.  

O desenvolvimento de pacotes de software de extracção automática dos dados 

referentes à posição da linha de costa, com base em mapas ou fotografias aéreas, 

foram desenvolvidos sobretudo após a década de 90, exemplos são o DSMS ou o 

DSAS [Thieler & Danforth, 1994b]. Pretendeu-se, desta forma, para além de 

quantificar as variações da posição da linha de costa desenvolver um meio de 

analisar e quantificar as diferentes fontes de erro decorrentes do processo 

cartográfico. Enquanto que o primeiro pacote de software, permite um completo 

procedimento cartográfico, gerando outputs da posição da linha de costa 

compatíveis com uma grande variedade de ambientes SIG, o segundo calcula taxas 

de recuo a partir de uma série de dados, também no mesmo tipo de ambientes 

[Thieler & Danforth, 1994b]. 
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O’Regan [1996], descreve um conjunto de tecnologias ditas de “revolução da 

informação” como a detecção remota, GPS, ambientes SIG e Internet, como meio de 

comunicação, de pesquisa e nos benefícios e potencialidades da sua utilização. 

Actualmente com as imagens de satélites de alta resolução talvez se consiga 

substituir as fotografias aéreas associando estas imagens a sistemas de tratamento 

de imagens numéricas.  

O desenvolvimento das técnicas relacionadas com procedimentos fotogramétricos 

digitais e integração em ambientes SIG, têm sido definidos hoje em dia como o 

estado da arte em termos de estudos da dinâmica da linha de costa. Têm-se 

assistido a uma crescente utilização destes procedimentos, com bons resultados 

[Brown and Arbogast, 1999; Cheng and Stohr, 1996], face à elevada precisão que 

proporcionam e devido ao facto de requerem cada vez menos experiência por parte 

dos utilizadores, possibilitado a sua generalização no universo científico a cada vez 

mais investigadores sem especialização de base em fotogrametria [Moore and 

Griggs, 2002]. 

Judge and Overton [2001], avaliaram os modelos digitais de terreno decorrentes do 

processo fotogramétrico, sendo os modelos bastante coerentes para detecção de 

pequenas alterações mesmo em ambientes arenosos (campos dunares). 

Hoeke et al. [2001], desenvolveram um conjunto de ferramentas de extracção 

automática (extensão Beach Tools, para Arcview) de elementos costeiros e de 

geração de linhas de base e transectos de medição. A grande precisão nas 

medições reduziu a morosidade e subjectividade de todo o processo. No entanto, a 

definição da linha de costa deve ser delimitada para que possa ser comparada, 

fornecendo um conjunto de recomendações para a sua extracção a partir de um 

conjunto de fotografias.  
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5. APLICAÇÃO DE TÉCNICAS FOTOGRAMÉTRICAS 

5.1 - Processo fotogramétrico 

A utilização de técnicas fotogramétricas na análise do recuo da linha de costa tem 

conhecido sucessivos ensaios por parte da comunidade científica envolvida no 

estudo de dinâmica costeira, em função da necessidade de obtenção de resultados 

cada vez mais rigorosos e precisos do recuo da linha de costa. Este rigor necessário 

na determinação das taxas de recuo e posição da linha de costa, de vital importância 

no apoio à tomada de decisões, tem-se revelado fundamental no ordenamento do 

território das áreas costeiras [Dolan et al., 1980]. 

Nesse sentido a fotogrametria como tecnologia de obtenção de informações fiáveis 

sobre elementos “físicos”, baseando-se num conjunto de processos de registo, 

medição e interpretação de imagens fotográficas e dos respectivos padrões de 

energia electromagnética registados [ASP, 1980], têm-se evidenciado, face às 

demais técnicas. 

Todavia, a utilização destas técnicas de elevada precisão, nem sempre se coaduna, 

por um lado com os elevados custos decorrentes da execução de um trabalho 

fotogramétrico, com particular relevância se tivermos que considerar a realização de 

um voo fotogramétrico, por outro pelo consumo de horas de trabalho em cada uma 

das diferentes etapas do processo fotogramétrico. A viabilidade deste tipo de 

projectos poderá advir do facto de uma vez restituídos os diversos elementos 

necessários à definição da evolução da linha de costa (informação vectorizada), esta 
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ser facilmente integrável em ambientes SIG, podendo daí resultar vantagens 

adicionais para comparações futuras. 

 

O processo fotogramétrico propriamente dito deve incorporar quatro etapas 

fundamentais: 

1. Aquisição das fotografias aéreas; 

2. Determinação das coordenadas dos pontos de controlo de terreno; 

3. Georeferenciação das imagens; 

4. Esterorestituição fotogramétrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Processo fotogramétrico. 
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A figura 10 sintetiza o processo fotogramétrico adoptado neste trabalho. A aquisição 

das fotografias aéreas, deve corresponder a uma etapa importante de todo o 

processo fotogramétrico, uma vez que a escala destas deve estar de acordo com o 

tipo de fenómeno que se pretende estudar e com a resolução e precisão 

pretendidas. Neste sentido, um plano de voo bem concebido torna-se crucial para o 

sucesso de toda a missão. Através da utilização de voos sistemáticos, podem 

sobressair os eventos que constituíram um marco nos recuos verificados. Para tal 

seria necessário dispor de um voo imediatamente após uma situação de temporal, 

cujo cunho imprimisse um recuo generalizado da linha de costa. Porém, na 

realidade, em função dos elevados custos associados a campanhas 

aerofotogramétricas, vêem-se potenciados os voos efectuados para outros fins, 

como uma alternativa viável ao estudo que se pretende realizar. 

A determinação das coordenadas dos pontos de controlo de terreno, é fundamental 

para uma precisa georeferenciação das imagens e posterior restituição. 

 

5.2 - Utilização de fotografias aéreas 

A utilização de fotografias aéreas desde cedo se tornou numa ferramenta 

indispensável a todos os que se têm dedicado aos estudos de dinâmica costeira, 

dadas as potencialidades por estas proporcionadas. 

As fotografias aéreas verticais ou quase verticais pressupõem que no momento da 

exposição da fotografia, o eixo óptico da câmara esteja o mais vertical possível. 

Admite-se entretanto, considerar como verticais as fotografias cujas inclinações do 

eixo não tenham excedido 3º, no momento da exposição [Wolf, 1983]. 

Um dos pressupostos é que o eixo (vertical) óptico de cada fotografia tem a sua 

origem no centro perspectivo e passa pelo ponto fotográfico principal, devendo as 

fotografias ser corrigidas de deformações, distorção provocada pelas lentes, 

refracção atmosférica ou distorções derivadas da própria curvatura da terra. 

Medições precisas sobre fotografias aéreas carecem de ser corrigidas de algumas 

destas distorções e deslocações introduzidos nas várias fases do processo, a que 

correspondem perturbações da relação entre a imagem e a realidade.  
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Podem ainda surgir distorções originadas pelo tipo de filme utilizado e estas podem 

ser devidas a: 

1. Deformação introduzida na câmara durante o voo e processo subsequente, 

deformação do filme devido a irregularidades de temperatura e humidade ou tensão 

do rolo na câmara. Para além das deformações nos negativos estas também podem 

surgir nos diapositivos ou nas provas utilizadas. Esta últimas já não representando 

uma relação verdadeira entre as marcas fiduciais e os pontos de imagem na 

fotografia; 

2. Deformação do filme em função da idade, do tipo de material (diapositivos, 

filme, papel), das técnicas de processamento, temperatura e humidade no momento 

das medições. 

Considera-se, no entanto, os diapositivos estáveis com deformações na ordem dos 

0,005 mm [ASP, 1980]. 

Podem ainda ocorrer distorções na imagem relativamente ao terreno devido ao: 

relevo, à inclinação do eixo óptico ou refracção atmosférica.  

Relativamente à escala das fotografias aéreas, esta corresponde à razão da 

distância entre dois pontos na fotografia aérea e a respectiva distância entre os 

mesmos no terreno. Devido ao efeito perspectivo da projecção associada às 

fotografias aéreas, a escala também varia com as elevações/depressões de terreno. 

Nas áreas planas a escala pode ser expressa simplesmente em termos de distância 

focal da câmara e altura do voo acima do solo. 

Os erros mais graves inerentes à utilização de fotografias aéreas na cartografia de 

áreas costeiras de baixo-relevo resultam de: variações de escala entre diferentes 

fotografias (diferenças de altitude de voo) e variações de escala devido a inclinações 

do eixo óptico da câmara no momento da exposição [Leatherman, 1983]. 

No que respeita às inclinações do eixo óptico da câmara (tilt), deve-se à 

incapacidade de a manter perfeitamente nivelada durante a exposição do filme. 

Obviamente que factores como altitude do voo, direcção do eixo óptico relativamente 

ao solo e distância focal da câmara, serão os factores mais importantes.  

Para avaliar o recuo da linha de costa no período 1991-2001, foram usados três 

voos, embora de diferentes escalas. A escolha do voo de referência datado de 1991, 

Sérgio Manuel Cruz de Oliveira 
 

36



Evolução Recente da Linha de Costa no Troço Costeiro Forte Novo – Garrão (Algarve) 

teve como objectivo fazer a ligação a períodos estudados anteriormente. Trata-se de 

um voo alto, de menor escala, pancromático (preto e branco). Para avaliar o recuo 

da linha de costa, foram utilizados para comparação, um voo de 2001 com o 

objectivo de definir as taxas médias de recuo neste período de 10 anos e um voo 

intermédio de forma a avaliar o efeito da realimentação artificial em Vale do Lobo, 

terminada em meados de 1999. Estes dois últimos voos a cores, correspondem a 

voos baixos de grande escala. 

Neste caso concreto, o número de anos em estudo e cada “momento” fotográfico 

resultou claramente da disponibilidade de coberturas fotogramétricas que 

abrangessem a região central algarvia para o período pretendido. Este é um dos 

principais problemas, pois a situação ideal seria efectuar um voo imediatamente 

após cada evento de recuo generalizado da linha de costa, mas tal, é praticamente 

inexequível, dados os custos envolvidos no processo. 

O Quadro 4, sintetiza as principais características das fotografias aéreas utilizadas. 

 

Quadro 4 – Principais características dos voos utilizados neste estudo. 

Ano / Data N.º Voo Escala Número das 
Fotografias 

Entidade 

1991 1991 
Algarve 

1/33 000 3185, 3189, 3192, 
3196, 3273, 3277 

IPCC 
(actual IGP) 

1999 16/1999 1/8 000 1112-1122 IMAER 

2001 44/2001 1/8 000  050-053 
055-062 

IMAER 

 

Neste projecto, os voos mais antigos (1991 e 1999) foram integrados no processo de 

georeferenciação com um voo de 2001 que possibilita, nas subsequentes etapas do 

processo fotogramétrico, a combinação de parâmetros GPS e INS (sistema 

APLANIX POS/AVTM, proporcionando uma medição directa de posição e de atitude 

no momento de exposição de cada fotografia), pontos de controlo de terreno e 

triangulação de forma a resolver a orientação externa de cada foto. 
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Para todas as épocas foram utilizadas fotografias em formato de diapositivo de 230 

mm por 230 mm, tiradas com câmaras Wild, sendo conhecidos os necessários 

parâmetros de calibração da câmara de forma a resolver a orientação interna das 

fotografias. 

 

5.2.1 – Orientação das fotografias aéreas 

O primeiro factor a ter em conta é que as fotografias aéreas não estão afectas a uma 

projecção cartográfica. Portanto, foi necessário, através da transformação das 

equações de colinearidade, efectuar a transposição de um sistema de coordenadas 

centrado no eixo óptico da câmara (que origina uma distorção radial), para um 

sistema de coordenadas conforme, sem deformação angular, onde se preservam as 

áreas e formas dos vários elementos a estudar em detrimento dos ângulos. 

Qualquer medição efectuada sobre fotografias métricas, deve por isso, compreender 

o exacto conhecimento das relações matemáticas entre as coordenadas de qualquer 

elemento na imagem e as correspondentes coordenadas desse mesmo elemento no 

terreno. Estas equações de colinearidade, constituem o modelo univocamente aceite 

em fotogrametria analítica [Catalão et al., 2000]. É este o processo que, com base 

no exacto conhecimento dos parâmetros referentes ao tipo de câmara utilizada e ao 

conhecimento das distâncias calibradas entre as marcas fiduciais, que constitui o 

processo de Orientação Interna das fotografias aéreas. Por outras palavras consiste 

na reconstrução da geometria do feixe de raios luminosos existente no interior da 

câmara no momento da exposição.  

A Orientação Externa, por sua vez, consiste no processo de determinação das 

coordenadas cartográficas do ponto de tomada de cada foto, ou seja, as 

coordenadas do centro de perspectiva e a orientação da foto no espaço. Esta 

permite posicionar e orientar no espaço o feixe perspectivo que deu origem à 

imagem. Para tal é necessário conhecer os 6 parâmetros de orientação externa, isto 

é, as suas coordenadas (X0,Y0,Z0) do centro de perspectiva e os ângulos de 

orientação (ω, φ, κ). Para resolver as incógnitas, x0, y0, z0, do centro de perspectiva, 

é necessário para cada fotografia pelo menos conhecer as coordenadas (x, y, z) de 

3 pontos no terreno.  
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5.2.2 – Pontos de Controlo de Terreno (Pontos Fotogramétricos) 

A escolha dos pontos de controlo de terreno corresponde a uma fase muito 

importante no processo fotogramétrico, pois pode condicionar todo o trabalho 

posterior. O rigor da informação a extrair das fotografias aéreas não pode ser 

superior ao rigor obtido na determinação das coordenadas dos pontos de controle de 

terreno em que é baseada [Wolf, 1983; Moore, 2000]. 

 Estes para além de terem que ser facilmente identificáveis nas fotografias aéreas 

(Fig. 11), devem garantir a existência de uma margem de segurança considerável, 

em função do troço costeiro em estudo e das respectivas taxas de recuo. Em áreas 

costeiras caracterizadas por recuos frequentes e generalizados da linha de como é o 

caso do troço Forte Novo – Garrão, estes pontos devem estar localizados em áreas 

mais afastadas do bordo da arriba de forma a garantir para posteriores campanhas 

de monitorização que parte considerável do trabalho não se repita.  

 

 

 

Figura 11 – Ponto de controle de terreno ou ponto fotogramétrico e respectiva 
localização na fotografia aérea. 
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A escolha dos pontos de controlo de terreno (PT’s), também por vezes designados 

por pontos fotogramétricos (PF’s) teve como principais pressupostos:  

a) A sua fácil identificação, quer nas fotografias aéreas quer no terreno em todos 

os voos utilizados; 

b) Que possuíssem contornos bem definidos a fim de serem previamente 

definidos em gabinete; 

c)  Encontrarem-se uniformemente distribuídos pelos pares estereoscópicos e 

em número adequado. 

 

Os pontos escolhidos corresponderam a elementos estruturais, não susceptíveis de 

sofrerem alterações físicas com o tempo. A escolha recaiu assim sobre: lancis de 

parques de estacionamento, esquinas de muros, cantos de casas, extremidades de 

telhados, triângulos de aproximação a rotundas, etc. 

 

5.2.2.1 – Campanhas de GPS / Trabalho de campo 

Uma vez definidos os pontos de controlo de terreno antecipadamente em gabinete, 

procedeu-se à sua georeferenciação. A obtenção das suas coordenadas, foi 

efectuada através de um sistema de posicionamento global (GPS) em modo 

diferencial. A utilização do sistema diferencial consiste na utilização em simultâneo 

de duas antenas receptoras dos sinais provenientes dos satélites, de forma a 

aumentar o rigor dos dados obtidos por correcção diferencial das coordenadas. 

Neste caso em particular, os dados foram processados posteriormente às 

campanhas de recolha de dados.  

O sistema de posicionamento global foi desenvolvido pelo Departamento da Defesa 

dos Estados Unidos (USDoD), inicialmente para fins militares. Com o lançamento na 

década de 70 dos primeiros 4 satélites da rede NavStar, a rede posteriormente 

densificou-se, fixando-se actualmente em 24 o número de satélites disponíveis para 

levantamentos GPS. 

O posicionamento GPS define a posição de uma estação ou várias estações 

terrestres a um conjunto de satélites. Utilizando para tal o método de código da 

portadora (comparação de um código binário modulado numa onda 
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electromagnética portadora emitida por um satélite com uma sua réplica gerada no 

receptor) ou de fase da portadora geralmente usado para ultrapassar a degradação 

de precisão imposta pelos utilizadores não ligados ao USDoD [Casaca et al., 2000]. 

Correspondendo as observações, ao tempo percorrido pelo código C/A desde o 

satélite até ao receptor.  

O PDOP ou diluição de posição de precisão, medida de força geométrica resultante 

da configuração da rede de satélites GPS traduz-se no erro inerente à nossa 

posição. Um PDOP inferior a 4, confere um melhor rigor posicional (inferior a 1 m). 

Com o objectivo de determinar as coordenadas destes pontos de controle de terreno 

foram efectuadas duas campanhas GPS, a primeira de 2 a 5 de Abril de 2002 e uma 

segunda para aferição das coordenadas obtidas na primeira campanha a 10 de 

Agosto de 2002. Esta fase do trabalho é de crucial importância para todo o processo 

fotogramétrico subsequente, uma vez que está claramente dependente do rigor 

posicional obtido nestes pontos, a precisão dos elementos a restituir posteriormente.  

Na recolha dos dados esteve envolvida uma equipa de três elementos, uma vez que 

se estava a trabalhar com GPS em modo diferencial.  

 
Estação GPS Base  

(Faculdade de Ciências do Mar e Ambiente - Faro) 

Estação GPS Ambulante
(Pontos de Controle de Terreno) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 – Sistema de posicionamento em modo diferencial de duas antenas 
receptoras do sinal GPS proveniente dos satélites. 

 

O modo de posicionamento diferencial pressupõe o uso de duas antenas receptoras 

GPS em simultâneo (Fig. 12), uma das quais denominada de base ou fixa, 

Sérgio Manuel Cruz de Oliveira 
 

41



Evolução Recente da Linha de Costa no Troço Costeiro Forte Novo – Garrão (Algarve) 

localizada num ponto cujas coordenadas são conhecidas e uma outra ambulante ou 

móvel para a determinação das coordenadas dos pontos livres. Utilizou-se um GPS 

Trimble 4700, de elevado rigor posicional. A determinação dos registos em cada um 

dos pontos foi efectuada em modo rápido – estático, assumindo um número mínimo 

de 6 satélites, variando o tempo de observação em função do número de satélites 

“visíveis”, possibilitando desta forma a obtenção de precisões de ordem centimétrica 

a decimétrica, que traduz o rigor obtido em função da base utilizada (distância entre 

a antena receptora fixa e a antena receptora móvel) e do número de satélites 

disponíveis.  

A estação de base foi fixada no terraço da Faculdade de Ciências do Mar e do 

Ambiente – Universidade de Faro, no Campus de Gambelas em Faro, tendo sido 

definidos 8 pontos de controlo uniformemente distribuídos pela área de estudo. Os 

dados registados foram armazenados em formato RINEX. 

 

5.2.2.2 – Definição das coordenadas dos Pontos Fotogramétricos 

A correcção diferencial dos dados obtidos através do sistema GPS dos pontos 

fotogramétricos, ocorreu posteriormente à sua recolha no campo através de 

processamento dos dados em gabinete. Utilizou-se na operação de correcção 

diferencial o software (Trimble Geomatics Office V 1.0), cujo processo automático 

após a inserção dos dados, aceitava ou rejeitava as observações efectuadas em 

função da precisão pretendida. 

O processamento dos dados conheceu duas etapas distintas: 

a) No processamento inicial, fixaram-se as estações permanentes de Beja e 

Lagos, cujas coordenadas foram fornecidas pelo IGP e determinaram-se as 

coordenadas da Universidade do Algarve. Foram processadas sessões diárias de 8h 

em 3 dias consecutivos. 

b) Numa segunda fase, fixou-se o ponto da Universidade do Algarve, com as 

coordenadas determinadas previamente na alínea a) e calcularam-se as 

coordenadas dos PF’s. As coordenadas das estações de Beja e Lagos foram 

determinadas a partir do ponto na Universidade do Algarve e serviram apenas de 

controlo ao cálculo de compensação da rede geodésica. 
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5.3 - Triangulação aérea das fotografias 

A triangulação aérea consiste no processo matemático que permite a partir de um 

número reduzido de pontos (pontos fotogramétricos) a coordenação ou 

georeferenciação vertical e horizontal para um bloco ou fiada de imagens 

(fotografias aéreas). 

O número de pontos necessários para uma adequada triangulação aérea deve ser 

então variável em função da dimensão, forma e natureza da área de estudo, do rigor 

pretendido, dos procedimentos e instrumentos utilizados e do pessoal utilizado. De 

uma forma geral quanto maior a rede de pontos utilizados maior o rigor a esperar da 

triangulação aérea. Numa fiada de fotos são necessários no mínimo dois Pontos 

Fotogramétricos (PF’s) de 3 em 3 modelos, com pelo menos dois PF’s no início e no 

fim de cada fiada.  

Poder-se-á dizer que o estado da arte actualmente consiste na realização da 

orientação directa das fotografias aéreas através de sistemas GPS/INS incorporados 

no avião. De acordo com Cavaca [2002], este método ainda não permite margens de 

erro suficientemente baixas, nomeadamente na determinação de ângulos de atitude 

em representações de média ou grande escala. Em parte devido às elevadas 

derivadas do sistema, necessitam de condicionar os dados do inércia a um conjunto 

de pontos no terreno, que através das equações de colinearidade, por triangulação e 

ajustamento aproximar para cada fotografia os três ângulos obtidos aos valores 

esperados.  

O aumento da rede de pontos de controle existentes, foi conseguido por leitura 

directa na fotografia das coordenadas de terreno de elementos bem identificados 

nas mesmas.  

 

5.4 - Restituição fotogramétrica 

A restituição fotogramétrica consiste na transposição dos elementos identificados 

nas fotografias aéreas para o espaço cartográfico correctamente georeferenciados, 

através do princípio da marca flutuante (o utilizador observa em ambas as 

fotografias do par estereoscópico um ponto luminoso sobre o modelo, tendo a 
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percepção de movimento vertical dessa marca quando as marcas são fundidas 

opticamente). 

A restituição fotogramétrica das fotografias aéreas assim como todo o processo de 

georeferenciação das imagens foi efectuada com recurso a um estéreo restituidor 

analítico ZEISS PLANICOMP 1, assistido por um computador com software de 

edição de dados cartográficos (M, P, H) Microstation 95 ©. Os elementos obtidos 

através de esterorestituição fotogramétrica (Fig. 13), foram posteriormente 

integrados num ambiente SIG, processados graficamente e analisados 

estatisticamente. 

 

Foram restituídos em formato vectorial, para cada um dos anos: 

• Curvas de nível com um espaçamento de 1 m, e respectivas curvas mestras 

de 5 em 5 metros; 

• Linhas correspondentes ao topo e à base da arriba; 

• Linha correspondente aos 0 m (referente ao nível médio do mar); 

• Elementos de apoio à restituição (e.g. casas, piscina de Vale do Lobo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 – Modelo proveniente da restituição fotogramétrica do sector do Trafal. 
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Durante o processo de restituição surgiram algumas dificuldades decorrentes da 

qualidade dos diapositivos e da escala das fotografias aéreas do voo de 1991 à 

escala 1/33.000. Estas dificultaram sobretudo a análise estereoscópica dos 

elementos a restituir.  

 

5.5 Determinação dos erros inerentes ao processo fotogramétrico 

Qualquer representação que se pretenda da realidade tem associado um conjunto 

de erros derivados dos processos utilizados. Na orientação das fotografias aéreas foi 

garantida uma precisão de 0,10 m em M, P assim como em H de desvio padrão, 

para cada um dos anos em estudo. A incerteza posicional de cada elemento linear 

restituído ficou restringida dessa forma a uma envolvente da ordem dos 0,20 m, 

considerando o período 1991 – 2001 em M e P e de 0,20 m em altimetria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 – Elementos restituídos fotogrametricamente para apoio à 
determinação dos erros inerentes ao operador durante o processo de restituição 
fotogramétrica. Exemplo de uma casa no sector do Forte Novo. 
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Por outro lado, e uma vez que se está a trabalhar com estudos multi-temporais, 

efectuou-se a análise relativa à incerteza posicional relativa, existente entre os 

elementos restituídos em cada um dos anos em estudo. Utilizaram-se alguns 

elementos de apoio à restituição fotogramétrica (e.g. casas, piscina do 

empreendimento turístico de Vale do Lobo, etc.) em cada um dos voos (Fig. 14) de 

forma a estimar os erros de precisão e de exactidão inerentes aos valores 

mensuráveis fotogrametricamente em M e P.  

Durante o processo de orientação interna e externa das fotografias aéreas garantiu-

se uma precisão de cerca de 20 cm. Estes erros não têm em conta aqueles 

derivados do processo de restituição de cada elemento como sejam por exemplo os 

erros introduzidos pelo operador. Para Correia [1996] estes erros foram definidos 

através da restituição sucessiva de um mesmo elemento (linha de topo da arriba), 

sendo o erro caracterizado em termos médios pelas variações posicionais desse 

elemento. Neste caso em concreto o erro do operador foi definido pelos erros 

associados à restituição dos elementos atrás definidos para o efeito. 

Desta forma garantiu-se um maior rigor nos resultados obtidos, não só pelo 

tratamento dos erros no pré-processamento dos dados, como também no 

conhecimento dos erros decorrentes do pós-processamento. Obteve-se assim, um 

valor de precisão relativa, dado pelo desvio padrão dos erros obtidos, de 0,37 m. No 

entanto, a medida de exactidão posicional horizontal apenas é expressa pela raiz 

quadrada do quadrado dos erros médios eliminando assim o erro circular inerente às 

medições em x e y obtidas nos dois anos para um mesmo elemento, sendo 

designado por Erro Médio Quadrático (EMQ). 

Quanto ao EMQ, dos erros medidos nos elementos restituídos foi para a globalidade 

do período em estudo e considerando os três anos em análise de 0,78 m, sendo 

estes 0,78 m que constituem a incerteza posicional máxima dada pelos erros médios 

referente ao traçado do topo e base da arriba. 

Devemos ter presente que a precisão obtida foi em parte condicionada pelo “peso” 

dos erros inerentes à restituição do voo de 1991, cuja menor escala (1/33.000), 

condicionou naturalmente os erros obtidos para cada elemento restituído, 

relativamente aos voos de grande escala utilizados para 1999 e 2001 (1/8.000). 
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Quadro 5 – Erro Médio Quadrático, definido para cada sector e para cada 

período considerado. 

 1991-2001 
(m) 

1991-1999 
(m) 

1999-2001 
(m) 

Forte Novo 0,47 0,60 0,28 

Trafal 0,72 0,63 0,20 

Vale do Lobo W C E 1,03 0,91 0,43 

Garrão 0,46 0,52 0,18 

Forte Novo – Garrão 0,78 0,61 0,28 

 

Os dados expressos no Quadro 5 comprovam a afirmação anterior, apresentando o 

período 1999-2001, um menor EMQ (0,28 m), ou seja, é de esperar um maior rigor 

posicional da linha de costa restituída para esse período. 

 

Quadro 6 – Precisão relativa dada pelo desvio padrão dos erros observados 

para cada sector e para cada período considerado. 

 1991-2001 
(m) 

1991-1999 
(m) 

1999-2001 
(m) 

Forte Novo 0,25 0,32 0,18 

Trafal 0,34 0,30 0,12 

Vale do Lobo W C E 0,55 0,57 0,25 

Garrão 0,22 0,16 0,11 

Forte Novo - Garrão 0,47 0,33 0,18 

 

A precisão relativa dada pelo desvio padrão dos erros observados encontra-se 

patente no Quadro 6. O grau de dispersão dos erros obtidos é também menor se 

considerarmos apenas o período 1999-2001 (voos de maior escala), face ao período 

1991-1999 ou 1991-2001.  

Os erros atrás definidos estão de acordo com os padrões aceitáveis para 

representações cartográficas de grande escala definidas pela ASPRS Acuracy 

Standards, para mapas de grande escala que definem em 1,25 m o erro em 

representações cartográficas à escala 1:5.000 e 2,5 m para a escala 1:10.000 

[ASPRS, 31 Março de 1993]. Por outro lado está de acordo com as especificações 
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técnicas no caso português para os elementos derivados de processos 

fotogramétricos em cartografia à escala de 1:10.000 que são 1,70 m [Afonso et al., 

2002]. 
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6. EVOLUÇÃO DA LINHA DE COSTA NO TROÇO COSTEIRO FORTE 

NOVO – GARRÃO  

6.1 Trabalhos anteriores e evolução da linha de costa 

Pretende-se neste ponto efectuar uma síntese da evolução da linha de costa na 

região de Quarteira, com base nos resultados obtidos em trabalhos anteriores, 

nomeadamente a evolução das taxas de recuo da linha de costa a médio prazo que 

caracterizaram esta região até à última década do século passado e as relações 

causa – efeito das intervenções antrópicas neste troço costeiro. 

É ponto assente, que o litoral da região de Quarteira já se encontrava em erosão 

devido a causas naturais, mesmo antes de algumas intervenções de carácter 

estrutural terem um papel determinante pela forma como alteraram o frágil equilíbrio 

existente. Uma redução do abastecimento sedimentar a este troço costeiro, pelo 

menos desde 1950 [Dias and Neal, 1992], promoveu alguns fenómenos de erosão 

costeira que afectaram a Vila de Quarteira, chegando mesmo a destruir a marginal 

[Dias, 1988]. 

A protecção da Vila de Quarteira face à crescente erosão costeira, iniciou-se na 

década de 70 (séc. XX) com a construção de um “campo de esporões”. O acréscimo 

de estruturas transversais à linha de costa na frente de Quarteira, teve como 

consequência imediata a inibição do transporte longilitoral dos sedimentos, que 

passaram a ficar retidos a Oeste. Consequentemente, assistiu-se à migração da 

erosão para Oriente da Vila e ao aumento do número destas estruturas transversais, 

obras concluídas em 1974 perfazendo um total de 14 esporões. Em 1973, deu-se a 
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construção dos molhes de entrada da marina de Vilamoura, a Oeste de Quarteira 

[Dias, 1988], agravando-se a erosão sobretudo nos sectores de arriba a Este da 

mesma. 

O forte situado no topo da arriba do Forte Novo, encontrava-se em erosão já no final 

dos anos 70 em virtude do recuo deste sector, tendo sido abandonado em 1976 pela 

Guarda Fiscal. As suas ruínas, actualmente submersas, são apenas visíveis durante 

a baixa-mar [Dias, 1988; Marques, 1997]. 

Em função do aumento da erosão no troço de arribas a Este de Quarteira, inúmeros 

trabalhos foram desenvolvidos, após a década de 80, com o intuito de determinar 

quer as taxas de recuo a médio e curto prazo, quer o volume de sedimentos 

envolvido na deriva litoral e qual o contributo proveniente da erosão das arribas. 

O grande número de estudos não garantiu no entanto, uma efectiva comparabilidade 

dos resultados, fruto da grande disparidade de métodos e técnicas utilizados 

[Correia et al., 1996]. Desde comparações cartográficas [Granja, 1984], a medições 

no terreno [Dias and Neal, 1992], à análise de fotografias aéreas [Bettencourt, 1985; 

Andrade et al., 1991], a medições fotogramétricas e medições de terreno [Marques 

and Romariz, 1991; Marques, 1991a] ou através da restituição fotogramétrica das 

fotografias aéreas [Correia et al. 1994, 1995], as mais variadas técnicas têm sido 

utilizadas no sentido de garantir os resultados mais rigorosos do recuo da linha de 

costa. Os diferentes períodos analisados também dificultam a comparação dos 

resultados obtidos e uma vez que Correia, [1996] e Marques [1997], discutem 

amplamente este assunto, reservo-me a sintetizar apenas os dados obtidos uma vez 

que representam sistematicamente a evolução deste troço costeiro desde os anos 

50 até ao início dos anos 90 do século XX.  

O Quadro 7 resume os valores médios de recuo da linha de costa desde 1950 até 

1991, definidos por Correia [1996] e Marques [1997], com o objectivo de determinar 

as taxas de recuo a médio prazo. Embora, com períodos de análise não 

coincidentes, parece existir uma concordância em ambos os autores para um 

agravamento da erosão nos sectores de arriba a leste de Quarteira, após a 

construção dos molhes de entrada da Marina de Vilamoura no início da década de 

70.  
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Quadro 7 – Recuo médio da linha de costa (m) no troço Forte Novo – Garrão 

desde 1950 até 1991. 

Fonte Período Forte 
Novo Trafal Vale do 

Lobo W
Vale do 
Lobo C 

Vale do 
Lobo E Garrão 

Correia 
[1996] 

58/69 
69/76 
76/83 
83/91 

8,0 
9,5 

22,1 
28,3 

8,1
5,1

11,6
24,6

2.3
6.7
5.4

13.7

3.6
4.1
3.9
9.9

7.0 
2.8 
5.2 
4.7 

-
-
-
-

Marques 
[1997] 

47/58 
58/74 
74/80 
80/83 
83/92 

6,4 
7,3 

32,5 
- 
- 

9,1
9,8

10,1
5,8

21,5

2,0
4,0
2,2
3,5
9,5

-
-
-
-
-

1,9 
5,6 
2,2 
2,2 
8,6 

0,0
0,0
3,0
2,0
5,0

 

A construção do empreendimento turístico de Vale do Lobo iniciada na década de 60 

do século passado [Dias and Neal, 1992], numa situação aparentemente estável, 

tendo em conta as baixas taxas de recuo verificadas nesses sectores até aos anos 

70, depressa viu aumentar a vulnerabilidade de algumas das residências localizadas 

mais próximo do bordo da arriba, passando no inicio dos anos 80 a estar em perigo. 

Parte do logradouro da piscina foi também destruído e o recuo provocou destruições 

avultadas no campo de Golfe. Entre 1984 e 1985, construiu-se um enrocamento na 

base da arriba do sector VLW para amortecer o recuo destas [Dias, 1988; Dias and 

Neal, 1992; Vale do Lobo, 1987] e entre 1983 1984, a piscina foi protegida por uma 

defesa aderente de blocos e o sector do Garrão foi protegido por uma estrutura 

aderente de blocos longitudinal, para proteger os restaurantes e o parque de 

estacionamento [Marques, 1997]. 

As taxas de recuo de médio prazo demonstram claramente o efeito agressivo destas 

estruturas transversais para os sectores de arriba localizados a oriente. Até meados 

da década de 70, a erosão caracterizava-se por taxas de recuo bastante mais baixas 

na maioria dos casos (Fig. 15) entre 0,2 m/ano e 0,8 m/ano [Marques, 1997], o que 

se aproximaria mais de uma evolução dita natural. A partir de 1976, os valores que 

passaram a caracterizar as taxas de recuo aumentaram para valores superiores a 
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1m/ano [Marques, 1997]. Dias and Neal, [1992] apontam para valores na ordem dos 

2-3 m/ano. 
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Figura 15 – Taxas de recuo para o troço costeiro Forte Novo – Garrão desde 
1947 até 1992. Dados sintetizados com base em Marques [1997]. 

 

Ainda de referir que a migração da taxa erosiva ter-se-á propagado para oriente, 

atingindo Vale do Lobo depois dos anos 80. As taxas de recuo (Fig. 16) definidas por 

Correia [1996], aludem para que até 1976 as taxas convergirem em torno de 1 

m/ano e a partir desta data no caso do FN e de 1983 no caso do TR, tendo como 

limite 1991, as taxas subirem para valores superiores a 3 m/ano. No caso de Vale do 

Lobo, com valores claramente inferiores, sempre inferiores a 1 m/ano até 1983 e 

após esta até 1991, alterou-se e passou a oscilar entre 1,7 m/ano no caso VLW e 

0,6 m/ano no VLE. 

 

Sérgio Manuel Cruz de Oliveira 
 

52



Evolução Recente da Linha de Costa no Troço Costeiro Forte Novo – Garrão (Algarve) 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Forte Novo Trafal Vale do Lobo W Vale do Lobo C Vale do Lobo E

(m/ano)

1958/69

1969/76

1976/83

1983/91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 – Taxas de recuo para o troço costeiro Forte Novo – Vale do Lobo 
desde 1958 até 1991. Dados sintetizados com base em Correia [1996]. 

 

A dificuldade patente na comparação dos resultados obtidos por Correia [1996] e 

Marques [1997], para além das diferentes técnicas utilizadas, embora com alguns 

registos concordantes, deriva essencialmente de:  

a) Diferentes períodos em estudo (variação dos períodos estudados entre 7 e 11 

anos no caso de Correia [1996] e entre 3 e 16 anos em Marques [1997]); 

b) Espaçamento entre transectos (regular no caso de Correia [1996] e irregular no 

caso de Marques [1997]); 

c) Número de transectos utilizados (26 (VLW) a 77 (VLC) em Correia [1996] e 

entre 1 (GR) a 27 (VLE) em Marques [1997]). 

 

Numa tentativa de determinar as taxas de recuo de curto prazo alguns autores 

efectuaram medições no campo, na última década do século passado. Contudo 

estas taxas de recuo de curto prazo não devem ser tomadas como referência, uma 

vez que reflectem sobretudo episódios erosivos pontuais, fruto por exemplo de 

algumas situações de temporal e não tendências de recuo a médio/longo prazo. 
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Porém podem ajudar-nos a compreender possíveis alterações ocorridas para 

períodos de análise mais longos. 

O Quadro 8 sintetiza os principais resultados de recuo da linha de costa ocorrido 

entre 1990 e 1997. Nas medições de campo, utilizaram-se transectos predefinidos e 

todos os autores consideraram o bordo da arriba como referência para caracterizar o 

recuo da linha de costa. 

 De leitura complexa e admitindo alguma veracidade dos valores apresentados, o 

número de transectos utilizados para definir o recuo médio e taxas de recuo da linha 

de costa a curto prazo, pelos vários autores, tomando apenas como exemplo os 

sectores do FN e TR foi bastante diferenciado: 2 transectos em FN e 3 no TR 

[Correia, 1996]; 9 transectos em FN e 8 transectos no TR [Pereira et al., 1997]; 3 

transectos no FN e 7 no TR, [Marques, 1997]).  

O sector do FN, terá sofrido um recuo médio entre 4 a 8 m de 1991 a 1997 e no TR 

e em Vale do Lobo este terá abrangido valores na ordem dos 3 a 4 m. Em síntese os 

dados obtidos com trabalho de campo evidenciam uma fraca erosão entre 1991 e 

1993, e um aumento do recuo após esta data com particular ênfase na erosão que 

ocorreu entre 1995 e 1997, destacando-se o sector do Forte Novo com 8,5 m de 

recuo nestes últimos dois anos. 

 

Quadro 8 – Recuo médio (m) verificado no período 1991-1997, com base em 

medições no terreno. 

Fonte Período  FN TR VLW VLC VLE GR 

Correia 

[1996] 
Ago. 1993 – Ago.1995 > 0,5 > 0,5 > 0,5 3,95 > 0,5 - 

Pereira et 

al. [1997] 
Out. 1995 – Jan. 1997 8,5 2,26 - 

 

3,57 3,68 - 

Marques 

[1997] 
Fev. 1990 – Jan.1991 

Jan. 1991 – Mar. 1993 

Mar.1993 – Fev. 1996 

Fev. 1990 – Fev. 1996 

Jan. 1991 – Fev. 1996 

0,00 

1,07 

2,97 

4,03 
- 

- 

- 

- 

- 

3,46 

0,02 

0,68 

2,14 

- 

2,82 

- 

- 

- 

- 

- 
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6.2 Evolução da linha de costa entre 1991 e 2001 – Análise de 
Resultados 

6.2.1 – Caracterização morfométrica de cada sector de arriba 

Os parâmetros morfométricos foram determinados, para cada um dos sectores de 

arriba, recorrendo à restituição fotogramétrica das linhas de topo e base de cada 

sector, através da esterorestituição de cada um dos elementos, considerando uma 

adequada interpretação geomorfológica do topo e base das arribas.  

Foram definidos para cada troço de arriba: o comprimento médio; a altitude média, 

máxima e mínima do topo ou crista das arribas; a altitude média, máxima e mínima 

da base, esta do ponto de vista geomorfológico mais difícil de identificar, 

correspondendo a linha definida no processo de restituição, à linha de contacto entre 

as areias da praia e a face da arriba e o comando das arribas. 

Da análise do Quadro 9, podemos apurar desde logo a grande diferenciação 

altimétrica existente entre os vários sectores de arriba, quer de sector para sector, 

quer de ano para ano. Considerando as altitudes máximas estas adquirem maior 

expressão na região de Vale do Lobo onde o sector Este é o que apresenta cotas do 

bordo da arriba mais elevadas, na ordem dos 26 m, com os outros dois sectores 

muito próximos deste valor. Nos sectores do FN e do GR, as altitudes máximas 

rondam os 13 m sendo o sector do Trafal o mais baixo a cotas de 8,5 m. As altitudes 

mínimas do topo, fruto da incisão fluvial apresentam valores consideravelmente 

baixos que oscilam entre 1 m no Trafal e 14 m em VLW. Quanto à altitude a que se 

definiu a base da arriba, esta apresentou igualmente grande variabilidade e deve-se 

à maior ou menor disponibilidade de sedimentos na praia.  

Os valores médios da altitude a que se encontra o topo da arriba em cada sector, 

serão utilizados para o cálculo dos volumes erodidos em cada período, auxiliando 

posteriormente na quantificação do volume de sedimentos disponibilizados pelas 

arribas para a praia adjacente e para o trânsito longilitoral de sedimentos. As 

altitudes médias do topo da arriba oscilam entre 15 a 20 m na região de Vale do 

Lobo, diminuindo para cerca de 10 m no FN e GR e para cerca de 7 m no TR. 
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Quadro 9 – Parâmetros altimétricos (m) de cada sector de arriba, para cada um 

dos anos em estudo. 

1991 1999 2001 .  

Topo Base Topo Base Topo Base 

Altitude Máxima 13,0 3,4 13,4 4,5 12,9 2,5

Altitude Mínima 4,9 2,9 4,1 2,3 3,8 1,2

Altitude Média 10,6 3,2 9,4 3,5 9,2 1,9

FN 

Comando 7,3 5,9 7,3 

Altitude Máxima 8,5 3,7 8,3 3,4 8,5 2,9

Altitude Mínima 4,2 2,7 3,5 2,2 1,3 0,7

Altitude Média 7,3 3,4 7,1 2,8 6,4 1,9

TR 

Comando 3,9 4,3 4,5 

Altitude Máxima 22,2 3,2 24,8 5,5 24,9 6,1

Altitude Mínima 10,1 2,9 12,7 4,0 14,4 5,1

Altitude Média 17,3 3,0 19,6 4,3 21,0 5,6

VLW 

Comando 14,3 15,3 15,5 

Altitude Máxima 22,0 4,2 23,2 5,3 22,8 5,1

Altitude Mínima 4,9 1,7 6,2 4,2 6,9 4,0

Altitude Média 15,5 2,8 16,3 4,6 16,7 4,5

VLC 

Comando 12,8 11,7 12,2 

Altitude Máxima 25,6 7,2 26,7 4,8 26,3 5,2

Altitude Mínima 8,6 6,1 5,7 3,8 5,3 4,2

Altitude Média 16,4 6,6 15,6 4,4 15,2 4,6

VLE 

Comando 9,8 11,3 10,6 

Altitude Máxima 12,1 6,9 13,7 5,6 13,4 6,7

Altitude Mínima 8,8 5,5 6,0 4,1 6,4 5,6

Altitude Média 10,8 6,4 10,3 4,4 10,6 5,9

GR 

Comando 4,4 5,8 4,7 

 

A considerar ainda que estes valores altimétricos utilizam como datum de referência 

o nível médio das águas do mar, pelo que podemos, ainda que com algumas 

reservas, considerar a altitude a que se encontra o topo da arriba como a sua 

própria altura. O comando por sua vez, não constitui o melhor parâmetro para o 
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cálculo dos volumes envolvidos, uma vez que a determinação da linha 

correspondente à base da arriba suscitou maiores dúvidas durante o processo de 

restituição estereoscópica. A interpretação efectuou-se para além da diferenciação 

cromática entre as areias de praia (amarelado) e os materiais constituintes das 

arribas (avermelhados), por interpretação estereoscópica do próprio contacto. No 

entanto, após a ocorrência de um movimento de massa, ficam depositados na base 

da arriba os materiais provenientes da mesma. Não sendo possível observar nas 

fotografias a verdadeira linha correspondente à base da arriba nesse mesmo 

instante.  

No que respeita ao comprimento de cada sector de arriba, estes também 

apresentam consideráveis discrepâncias. Num total de 1800 m de litoral rochoso, o 

sector mais comprido é VLC com 431 m, seguido do TR, FN e VLE com 387,6, 367,7 

e 321,4 m respectivamente. Com apenas 185,6 m o VLW e com um comprimento de 

76,8 m o GR (Fig. 17). 
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Figura 17 – Comprimento de cada sector de arriba (m), no troço costeiro Forte 
Novo – Garrão 

 

O Quadro 10 sintetiza os dados provenientes da restituição fotogramétrica, 

permitindo-nos uma leitura média das características dos seis sectores de arriba, 

com base em toda a informação obtida na restituição das 3 diferentes épocas. Os 

valores médios aqui apresentados, têm como objectivo caracterizar as arribas do 

troço costeiro Forte Novo – Garrão, devendo para o cálculo dos volumes 
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disponibilizados pelas arribas para o litoral adjacente, corresponder ao valor 

altimétrico ponderado pela altitude média do topo da arriba considerando os 3 limites 

temporais em questão.  

 

Quadro 10 – Parâmetros morfométricos médios de cada sector de arriba. 

 Comprimento 

(m) 

Altitude Média 

Topo (m) 

Altitude Média 

Base (m) 

Comando 

 (m) 

FN 367,7 9,7 2,9 6,8 

TR 387,6 6,9 2,7 4,2 

VLW 185,6 19,3 4,3 15,0 

VLC 431,0 16,2 4 12,2 

VLE 321,4 15,7 5,2 10,5 

GR  76,8 10.6 5,6 5,0 

 

Em termos médios podemos verificar que os sectores de Vale do Lobo apresentam 

uma inclinação do topo para Oriente, apresentando altitudes médias do topo mais 

elevadas e o sector do Trafal corresponde ao sector onde o topo se encontra a 

altitudes mais baixas (7 m). Comparativamente a base encontra-se a maiores 

altitudes para Leste, podendo significar em termos médios um aumento do 

“envelope” sedimentar.  

 

6.2.2 Determinação do recuo médio 

As tendências evolutivas de médio prazo deste troço costeiro, foram consideradas 

para um período de 10 anos tendo como referência a posição da linha de costa no 

ano de 1991 e para comparação a sua posição em 2001. Os resultados assim 

obtidos permitem em termos médios uma comparação com outros estudos de recuo 

da linha de costa a médio prazo para este troço costeiro [Correia et al., 1994, 1995, 

Correia, 1996]. 

A determinação dos valores inerentes ao recuo médio de cada sector de arriba, foi 

calculado considerando para o efeito a totalidade da área perdida a partir do bordo 

da arriba em cada sector. O integral da área perdida foi vectorizado e calculado num 
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ambiente SIG, pela construção de polígonos referentes à área existente entre a 

posição do bordo da arriba no ano de referência (1991) e no ano de comparação 

(1999 ou 2001)  

As figuras 18, 19, 20, 21, 22, e 23, caracterizam a erosão do bordo da arriba em dois 

períodos distintos, a erosão ocorrida entre 1991 e 1999 a creme e a erosão ocorrida 

de 1999 a 2001 a castanho. Obviamente que a erosão ocorrida entre 1991 e 2001 

corresponderá ao somatório da erosão ocorrida em ambos os períodos. A linha azul 

corresponde à posição do nível médio das águas do mar, ou seja, 0 m em cada um 

dos anos e está a sua posição, em cada um dos voos, dependente do envelope 

sedimentar existente na praia. A linha castanha representa o topo da arriba e a linha 

verde à base. Pode ainda referir-se que uma vez que a base recua paralelamente ao 

topo como descrito anteriormente e que existe uma forte apetência para se 

verificarem nestes troços uma arriba cujo perfil tende fortemente para a 

verticalidade, o topo constitui um bom indicador de recuo da mesma. Desta forma 

este parâmetro mostra-se fundamental para o cálculo dos volumes debitados das 

arribas para os sectores de praia adjacentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 – Integral de área correspondente ao recuo da linha de costa entre 
1991 e 2001 no sector do Forte Novo. 
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Figura 19 – Integral de área correspondente ao recuo da linha de costa entre 
1991 e 2001 no sector do Trafal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 – Integral de área correspondente ao recuo da linha de costa entre 
1991 e 2001 no sector de Vale do Lobo W. 
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Figura 21 – Integral de área correspondente ao recuo da linha de costa entre 
1991 e 2001 no sector de Vale do Lobo C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 – Integral de área correspondente ao recuo da linha de costa entre 
1991 e 2001 no sector de Vale do Lobo E. 
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Figura 23 – Integral de área correspondente ao recuo da linha de costa entre 
1991 e 2001 no sector do Garrão. 

 

Em termos de área perdida do bordo da arriba entre 1991 e 2001 (Quadro 11), o 

sector do Forte Novo foi aquele que registou a maior perda, cerca de 8.332,8m2, 

seguido dos sectores do VLC e TR com 3.993,8m2 e 3.246,4m2, respectivamente.  

 

Quadro 11 – Área total de recuo da linha de costa (m2) no troço costeiro Forte Novo 

– Garrão entre 1991 e 2001. 

 Recuo total  Recuo médio 

 Comprimento  

(m) 

1991-2001

(m2) 

1991-1999 

(m2) 

1991-2001 

(m) 

1991-1999  

(m) 

FN 367,7 8.332,8 4.823,5 22,7 13,1 

TR 387,6 3.246,4 2.381,9 8,4 6,1 

VLW 185,6 1.129,6 1.114,3 6,1 6,0 

VLC 431,0 3.993,8 3.938.9 9,3 9,1 

VLE 321,4 1.195,6 1.111,6 3,7 3,5 

GR  76.8    109,5      96,4 1,4 1,3 
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Os restantes sectores apresentam recuos mais modestos, sendo clara a fraca 

expressão da área perdida no sector do Garrão, em função também do seu reduzido 

comprimento e respectivo afastamento ao último esporão de Quarteira. 

Os recuos médios correspondem por isso ao produto da divisão do integral pelo 

comprimento de cada sector de arribas.  
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Figura 24 – Recuo médio de cada sector do troço costeiro Forte Novo – Garrão 
entre 1991/1999 e 1991/2001. 

 

A figura 24 expressa bem as diferenciações que podem ocorrer, por um lado em 

termos de recuo das arribas de sector para sector, por outro a importância que o 

período em análise pode ter na determinação das taxas a médio prazo. Por 

exemplo, considerar períodos muito curtos pode levar a que os valores sejam 

condicionados por situações extremas que ocorrem a curto prazo, considerar 

períodos demasiado longos, não traduz as variações que podem ocorrer a médio 

prazo.  

A análise dos dados de médio prazo entre 1991 e 2001 permite concluir que foi o 

sector do FN aquele que registou um recuo médio mais importante atingindo perto 

de 23 m de recuo em apenas 10 anos. Menos expressivos, mas não menos 

importantes, os cerca de 9 m registados no VLC e no TR e os 6 m e 3,7 m de recuo 

médio verificados no VLW e VLE, respectivamente. O Garrão apresenta um recuo 

médio nestes 10 anos quase insignificante de pouco mais de 1 m. 
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Quando comparados com os dados do período 1991-1999, verificou-se que para a 

maioria dos sectores o facto de se ter encurtado o período de análise não se 

traduziu em grandes alterações do recuo médio mas no caso do TR e em particular 

do FN, onde se registou quase o dobro do recuo em apenas dois anos, leva-nos a 

pensar na importância da monitorização de curto prazo para compreender os valores 

obtidos para períodos mais longos.  

 

6.2.3 Determinação de recuos máximos e mínimos 

Devemos entender o recuo paralelo da linha de costa, por mais generalizado que 

seja, como uma sucessão de pequenas reentrâncias e proeminências do bordo da 

arriba em função da erosão a que cada sector está sujeito. Os recuos máximos e 

mínimos revelam sobretudo uma forte irregularidade e são, de um modo geral, de 

difícil comparação entre diferentes períodos. Valores muito elevados de recuo numa 

determinada secção da arriba podem ser o resultado de um movimento de vertente 

considerável e valores muito baixos podem expressar uma maior resistência 

litológica nesse sector. Se considerarmos um sector de arriba onde o recuo apesar 

de generalizado não ocorra de uma forma claramente paralela, podemos obter 

valores completamente dispares do ponto de vista dos recuos máximos e mínimos 

com claros reflexos nas taxas de recuo de cada transecto considerado. O sector do 

VLW é um bom exemplo desta realidade onde coexistem locais onde não se 

registou praticamente nenhum recuo e outros onde entre 1991 e 2001 foram 

medidos recuos superiores a 10 m, como podemos observar na Figura 20. 

O Quadro 12 coloca em evidência a disparidade que existe em termos de recuo 

dentro de um mesmo sector de arriba. Os recuos máximos e mínimos apresentados 

traduzem essencialmente a variabilidade da resistência do maciço à erosão. Os 

maiores recuos pontuais da linha de costa ocorreram em Forte Novo (28,7 m), Trafal 

(17 m) e Vale do Lobo Central (26,5). No que diz respeito aos recuos mínimos, 

destaca-se claramente o sector do FN (15,5 m), face ao observado no restante 

segmento costeiro (inferior a 0,5 m). Os valores registados, vêm reforçar a existência 

de comportamentos diferenciados, relativamente à resistência à erosão num mesmo 

sector de arriba (o que não é de surpreender) e o cuidado que se deve ter na 

definição do número de transectos e sua localização na determinação de recuos 
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médios e respectivas taxas de recuo. Salvaguarda-se o facto, de Correia [1996] não 

ter encontrado grande discrepância nas taxas de recuo para o período 1958-1991, 

para estes sectores de arriba em função do diferente espaçamento entre transectos 

e de um espaçamento entre transectos de 25 m registar a menor variabilidade de 

recuo médio em todos os sectores. 

 

Quadro 12 – Recuos máximos e mínimos observados no período 1991-2001. 

 Recuo máximo (m) Recuo mínimo (m) 

FN 28,7 15,5 

TR 17 0 

VLW 12 0 

VLC 26,5 0,5 

VLE 9,8 0 

GR 2,9 0 

 

 

6.2.4 Definição das taxas médias de recuo 

A figura 25 define as taxas de recuo de médio prazo que caracterizam as tendências 

de evolução da linha de costa no período mais recente (1991-2001). Verifica-se 

sobretudo que é o sector do FN aquele que apresenta as taxas de recuo mais 

elevadas com valores superiores a 1,5 m/ano no período 1991-2001. Com valores 

também elevados surge o sector de VLC com uma taxa de recuo a oscilar em torno 

de 1 m/ano. Os restantes sectores apresentam taxas de recuo mais baixas, 

parecendo denotar-se uma ligeira tendência se excluirmos o sector do VLC para as 

taxas de recuo diminuírem para Oriente.  

Relativamente aos dados obtidos por Correia et al., [1994, 1995], os mesmos 

apresentam uma ligeira tendência para a diminuição das taxas de recuo a médio 

prazo (Fig. 26). Este facto é evidente incorporando as realimentações artificiais 

recentemente efectuadas neste troço costeiro (1999) ou não incorporando esses 

mesmos dados. 
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Figura 25 – Taxas de recuo de cada sector do troço costeiro Forte Novo – 
Garrão entre 1991/1999 e 1991/2001. 
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Figura 26 – Comparação entre as taxas de recuo definidas entre 1958 e 1991, 
Correia, [1996] e as taxas de recuo para o período 1991-2001 em cada sector de 
arriba do troço costeiro Forte Novo – Garrão.  

 

Por outro lado os valores aqui apresentados revelam alguma concordância 

excepcionando os sectores do VLC e TR, com as taxas médias de recuo por Correia 

[1996], para o período 1983-1991 (Fig. 26). Poderá este facto indicar, ainda que com 

algumas reservas, que para o sector do FN continuarão as taxas de recuo a ser 

caracterizadas por valores superiores a 2 m/ano, facto ao qual não se alheará a 

respectiva proximidade ao último esporão de Quarteira e que as taxas de recuo 
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apresentam uma tendência para diminuir para Este. No caso do FN o aumento 

substancial dos valores correspondentes às taxas de recuo médio entre os períodos 

1991-1999 e 1991-2001, poderá estar associado às duas novas estruturas 

perpendiculares à linha de costa (porto de pesca de Quarteira), num segmento já de 

si superpovoado deste tipo de estruturas costeiras de engenharia pesada.  

Correia [1996] apresenta estimativas de subida das taxas de recuo da linha de costa 

muito acima dos valores verificados, mesmo considerando apenas o período 1991-

1999 (sem as intervenções recentes). O mesmo autor com base numa avaliação 

regressiva das taxas de recuo projectou estatisticamente taxas médias de recuo 

para o ano 2000, superiores a 5 m para o FN, 4 m para o TR, 2,3 m VLW, 1,5 m em 

VLC e 0,7 m para VLE. 

Efectivamente os valores registados ficaram um pouco aquém destas projecções 

não deixando contudo de evidenciar que devem ser considerados relevantes e muito 

importantes do ponto de vista de futuras intervenções neste troço costeiro.  

 

6.2.5 – Determinação dos volumes envolvidos no recuo das arribas 
a oriente de Quarteira 

No cálculo dos volumes de sedimentos erodidos das arribas, foram considerados 

dois dos parâmetros obtidos anteriormente, a altura média do topo da arriba (m) e o 

integral da área erodida do topo da arriba (m2). 

Para Oliveira et al. [2003], a utilização da altitude média a que se encontra o topo da 

arriba pode constituir um melhor indicador do volume erodido das arribas face ao 

comando, de forma a ser contabilizada a erosão que ocorre na base das arribas em 

situações de deficit do “envelope” sedimentar na praia, que favorecem uma erosão 

basal em situações de temporal. 

Os sectores que mais contribuíram com sedimentos para a praia adjacente foram os 

sectores do FN e VLC. A figura 27 ilustra o volume de sedimentos disponibilizado 

por cada sector. No FN o contributo foi de cerca 80 000 m3 em 10 anos e no VLC 

superior a 60 000 m3 correspondendo estes dois sectores de arriba, aos que mais 

contribuem com areias para os sectores de praia adjacentes. No total, os seis 
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sectores de arriba debitaram cerca de 209.660 m3, entre 1991 e 2001, 

correspondendo a um contributo de cerca 20.966 m3/ano para o litoral adjacente.  

 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

900
m
00

FN TR VLW VLC VLE GR

3

1991-2001
1991-1999

m3

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27 – Volumes envolvidos no recuo de cada sector do troço costeiro Forte 
Novo – Garrão entre 1991 e 2001. 

 

Não é, no entanto, de esperar que a totalidade de sedimentos provenientes da 

erosão das arribas tenha aptidão para constituir areias de praia. Andrade [1990] 

formulou sobre o volume anual de sedimentos retidos na praia provenientes dos 

sectores de arriba com base na porosidade do material que a constitui, na 

percentagem da distribuição de textura útil (por comparação entre a distribuição 

granulométrica das areias presentes na praia e as provenientes da erosão das 

arribas) e na porosidade das areias da praia. Correia et al. [1997], com base em 

amostras recolhidas nos sectores de arriba entre Forte Novo e Vale do Lobo e praias 

adjacentes, obtiveram um factor de retenção de sedimentos provenientes das 

arribas nas praias adjacentes para a área de estudo segundo a mesma metodologia 

de 0,9 superior aos 0,75 definidos anteriormente por Andrade [1990]. Admite-se por 

isso que a fracção de sedimentos, debitada pelos sectores de arriba localizadas 

entre o Forte Novo e o Garrão anualmente com capacidade para ficar retidos na 

praia adjacente será da ordem dos 75 a 90 %. Tendo em consideração o facto que 

os valores apresentados por Correia et al. [1997] e uma vez que se reportaram a 

análises granulométricas dos sectores de arriba e praias atrás referidos (Forte Novo, 

Trafal e também em Vale do Lobo), podemos admitir que o contributo útil das arribas 
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localizadas a oriente de Quarteira, com capacidade para constituírem sedimentos de 

praia, oscilou entre 18.869 m3/ano (factor de retenção de 90%) e 15.725 m3/ano 

(factor de retenção de 75%). 

A elaboração de um Modelos Digital de Terreno (MDT) como forma de avaliar as 

trocas sedimentares entre as arribas e a praia adjacente foi testado para os sectores 

do Forte Novo e do Trafal. 

Serviram de base aos MDT os “modelos” topográficos provenientes da restituição 

fotogramétrica. Os MDT foram elaborados (formato raster), considerando um pixel 

de 1m de largo (Fig. 28). A sobreposição destes possibilitou, à posteriori, analisar a 

redistribuição dos materiais provenientes das arribas pelos sectores de praia 

adjacentes.  

 

 

A B

C

Figura 28 – Modelos topográficos e MDT, originados a partir da restituição 
fotogramétrica das fotografias aéreas. A) Modelos topográficos, B) Modelos 
Digitais de Terreno, C) comparação de MDT de diferentes anos. 

 

A subtracção do modelo gerado com a base topográfica de 1991 pela base 

topográfica originada a partir do modelo de 2001, permitiu gerar um modelo 

ablação/acreção (Fig. 29). Na verdade as áreas onde se verificou uma acumulação 

de sedimentos são escassas. Exemplos pontuais como o caso do sector de 

praia/cordão dunar frontal que fecha o sector terminal da Ribeira do Carcavai,  
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Figura 29 – Modelo ablação/acrecção para os sectores do Forte Novo e Trafal 
entre 1991 e 2001. Lc – Linha de costa (0 m).  
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observando-se aí variações positivas de material acumulado, embora represente 

pouco mais de 0,5 m, demonstram a fraca acumulação. Em relação ao sector 

terminal da Ribeira de Almargem, localizada entre o sector do Forte Novo e do 

Trafal, e apesar da abertura da laguna registada no voo de 1991, não se verifica 

acumulação significativa de materiais. 

As áreas de ablação cobrem praticamente todo o modelo, como seria de esperar, 

atendendo a que estas arribas apresentam um perfil que tende para a verticalidade, 

com um recuo da base paralelo ao topo e em que os materiais acumulados na base 

são facilmente removíveis pela acção do mar em situações de temporal.  

Seria de esperar que o produto da erosão das arribas contribuísse para um aumento 

do volume de areias da praia, considerando o seu factor de rendimento e textura útil. 

Na verdade, não se verificou um aumento volumétrico da praia adjacente que 

consequentemente iria contribuir para uma maior protecção da base dos sectores de 

arriba, face à acção da ondulação incidente, mas sim, um recuo paralelo desta, 

mimetizando o recuo generalizado deste troço costeiro. A erosão das arribas 

constitui assim um dos principais fornecedores sedimentares, embora que 

insuficiente para saturar a deriva e possibilitar acumulação nos sectores mais 

orientais.  
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7. MONITORIZAÇÃO DAS MEDIDAS DE MITIGAÇÃO DA EROSÃO 

COSTEIRA E DEFINIÇÃO DAS TENDÊNCIAS EVOLUTIVAS DE MÉDIO 

PRAZO 

7.1 Enquadramento das recentes intervenções em Quarteira e Vale 
do Lobo 

Entre 1998 e 1999, foram levadas a cabo algumas medidas de carácter estrutural e 

de mitigação da erosão costeira em prol do desenvolvimento local e regional, 

nomeadamente a construção do porto de pesca de Quarteira e respectiva 

reabilitação da frente marítima de Quarteira no seu sector oriental. Procedeu-se 

ainda à realimentação artificial da Praia de Vale do Lobo em toda a sua extensão 

como medida de protecção ao empreendimento e da Praia de Quarteira, esta ultima 

como medida de mitigação de impactes negativos induzidos pela construção dos 

molhes do porto de pesca. Decorrentes destas acções foram introduzidas alterações 

significativas neste segmento costeiro.  

As obras de construção do porto de pesca de Quarteira (Fig. 30) decorreram entre 

1997 a 1999 e consistiram na criação de uma área de abrigo para embarcações de 

pesca, confinada por dois quebra-mares (o de Oeste com 550 m e o de Este com 

350 m) enraizados respectivamente nos esporões n.º 5 e n.º 7 do “campo” de 

esporões de Quarteira, o que implicou o desmonte do esporão n.º 6. Como forma de 

prevenir a erosão costeira que seria induzida a sotamar pela construção dos quebra-

mares aludidos, foi introduzido entre os esporões localizados a nascente deste 

equipamento, bem como na zona imediatamente a oriente do campo de esporões, 
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considerável volume de sedimentos (620.000m3). É de esperar, contudo, que estas 

duas novas estruturas perpendiculares à linha de costa, em nada beneficiem o já de 

si deficitário trânsito longilitoral de sedimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30 – Porto de pesca de Quarteira. (Fotografia cedida por Alveirinho Dias, 
2005) 

 

As operações de realimentação artificial neste segmento costeiro decorreram em 

duas acções distintas, mas coincidentes no tempo.  

O Estudo de Impacte Ambiental realizado para o porto de pesca de Quarteira 

consignou como medida correctiva a introdução no sistema de cerca de 600.000m3 

de sedimentos, principalmente entre esporões, na frente marítima de Quarteira. A 

realimentação da praia de Quarteira decorreu entre o final de 1998 e Abril de 1999.  

Uma segunda acção de realimentação artificial da linha de costa, foi possibilitada 

através do estabelecimento de uma parceria entre o Estado Português e a empresa 

que gere o empreendimento turístico de Vale do Lobo, que acordaram como forma 

de mitigar a intensa erosão costeira que afecta os sectores de arriba em Vale do 

Lobo, a realimentação da frente da praia. As operações de realimentação artificial da 

praia de Vale do Lobo, foram possibilitadas através do recurso a manchas de 

empréstimo de sedimentos com características para constituírem areias de praia, 
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localizadas ao largo de Vale do Lobo (± 4 km), mais precisamente entre as 

batimétricas de –15 m e –20 m. No enchimento da praia de Vale do Lobo, foram 

depositados cerca de 700.000m3 de sedimentos, numa frente com cerca de 1,2 a 1,4 

km, possibilitando o alargamento do areal da praia em cerca de 80 m (Fig. 31). Esta 

operação de realimentação foi iniciada em Outubro de 1998 (Celso Pinto, INAG 

informação pessoal) e concluída em Janeiro de 1999. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31 – Operações de realimentação da praia de Vale do Lobo.  
(Fonte: Dragapor – Dragagens de Portugal S. A. in Gomes e Pinto, 2004) 

 

Complementarmente a estas acções, foram reforçadas as estruturas aderentes de 

blocos existentes, como no caso da estrutura que protege a piscina de Vale do Lobo 

(Fig. 32) e foram colocadas algumas rochas na base dos sectores de arriba que 

apresentavam maior grau de instabilidade (anterior à realimentação de Vale do 

Lobo), como no sector de VLW (Fig. 33) e também no Garrão. Em simultâneo 
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procedeu-se ao melhoramento do sistema de drenagem das águas pluviais nas 

arribas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32 – Estrutura aderente de blocos que protege a piscina de Vale do Lobo 

 

 

 

 

 

 

Figura 33 – Enrocamento na base do sector Vale do Lobo W, anterior à 
realimentação da praia de Vale do Lobo (Vista para Ocidente) 

 

7.2 – Influência das recentes intervenções antrópicas na evolução 
da linha de costa no troço costeiro Forte Novo – Garrão 

Tal como constatado anteriormente, verificou-se no período compreendido entre 

1991 e 1999 ou 1991-2001 uma ligeira tendência para a diminuição das taxas de 

recuo dos sectores de arriba localizados a oriente de Quarteira face a períodos 

anteriores.  

A figura 34, que integra os resultados publicados por Correia et al. [1994] com os 

obtidos nesta dissertação (utilizando a mesma metodologia), permite a comparação 

das taxas de recuo observadas entre cinco períodos distintos distribuídos entre 1958 

e 1999. 
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Piscina de Vale do Lobo 
Enrocamento (1984-85) Enrocamento  

(1981-82?) 

R  ealimentação artificial da Praia de Vale do
Lobo (Outubro 1998 a Janeiro de 1999) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34 – Taxas médias de recuo da linha de costa, considerando vários 
transectos e diferentes períodos desde 1958 até 2001, para os seis sectores de 
arriba do troço costeiro Forte Novo – Garrão. (Dados entre 1958 e 1991 
adaptados de Correia et al, 1994) 

 

Verifica-se que a tendência marcada para aumento das taxas de recuo da linha de 

costa verificada até 1991, é bruscamente interrompida no período seguinte (1991-

2001). Para perceber este comportamento devem-se considerar as intervenções 

realizadas no último semestre de 1998 e no primeiro de 1999, isto é, imediatamente 
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antes da obtenção das fotografias aéreas de 1999. Efectivamente, as imagens foram 

obtidas precisamente na altura em que a “linha de costa” tinha artificialmente 

avançado bastante no sentido do mar (Vale do Lobo) devido às realimentações da 

praia, numa situação em que nem sequer um Inverno completo tinha passado sobre 

a intervenção, o que significa que a readaptação da zona às novas condições (que 

implicam sempre transferências sedimentares significativas entre a praia emersa e a 

praia submersa) ainda não se tinham verificado. 

Pensar que a moderação das taxas de recuo da linha de costa correspondentes ao 

período 1991-1999 não traduzem um decréscimo da erosão costeira verificada 

nesse período, mas apenas que as intervenções realizados no final do período 

vieram amortecer significativamente a erosão ocorrida nos anos anteriores, seria 

válido se nos alheássemos do recuo da arriba ocorrido em Forte Novo. As taxas de 

recuo neste sector, tendem a evidenciar uma diminuição do recuo deste troço 

costeiro face ao período 1983-1991, quer se considere as taxas de recuo para o 

período 1991-1999 ou 1991-2001. 

No entanto, os resultados obtidos, pelo menos para Forte Novo, no período 1999-

2001 (ou seja, nos dois anos seguintes às intervenções) tendem a convergir com os 

resultados obtidos para o período 1983-1991. Estes traduzem as movimentações 

sedimentares readaptativas ocorridas principalmente nos períodos mais energéticos 

(Inverno), e que têm como consequência a remobilização de parte importante das 

areias provenientes da realimentação. As taxas de recuo determinadas são 

francamente maiores do que as expectáveis. Tal indica, provavelmente, que as 

medidas minimizadoras dos impactes induzidos pelos esporões de Quarteira foram 

insuficientes ou não foram as mais adequadas. Efectivamente, numa zona em que a 

debilitação do fornecimento sedimentar foi reforçada pela construção dos molhes do 

porto de Quarteira, e que, além disso, é atingida pelo efeito de flanco das estruturas 

de defesa desta localidade, não é de admirar que sofra intensa erosão. 

Consequentemente, nos dois anos em referência, não só o material proveniente da 

realimentação desapareceu por completo, como provavelmente se manifestou a 

tendência para agravamento da erosão costeira neste sector. O recuo da linha de 

costa foi, nesses dois anos, em Forte Novo, de 9,6 metros, traduzindo-se numa taxa 

de recuo de 4,8 m/ano.  
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Na generalidade, e no que se refere ao Forte Novo, pode dizer-se que as 

realimentações de minimização dos impactes do porto de Quarteira tiveram muito 

pouco significado prático. A durabilidade da realimentação foi diminuta, o que 

significa que, nos anos seguintes (até à actualidade), o abastecimento sedimentar a 

este sector foi praticamente nulo (não considerando os pequenos volumes 

sedimentares que para aí são trazidos pelos episódios de Levante, e que voltam a 

ser retirados perante a agitação dominante de SW). 

Considerando o período total de 1991 a 2001, verifica-se uma ligeira tendência para 

a diminuição das taxas de recuo mas com um comportamento que está de acordo 

com a tendência expressa em períodos anteriores (1976-1983). A taxa média anual 

de recuo da linha de costa em Forte Novo foi, neste período, de 2,3 m, inferior à 

registada para o período anterior (1983-1991), que foi de 3,5 m/ano, não estando de 

acordo com a tendência para progressivo agravamento, definida nos períodos 

antecedentes. 

Numa primeira leitura a interpretação efectuada pode parecer estar em contradição 

com as taxas determinadas para Vale do Lobo. As taxas aludidas são, no período 

1999-2001, muito pequenas neste sector, em oposição flagrante com o que se 

verificou em Forte Novo e, até certo ponto, no Trafal. A conclusão lógica é a de que 

os materiais erodidos nestes dois últimos sectores foram fortalecer a praia em Vale 

do Lobo, impedindo que a movimentação, para nascente, das areias da 

realimentação desta zona a deixassem desprotegida e, consequentemente, que se 

verificasse forte erosão das arribas. Neste contexto, pode inferir-se que as 

realimentações de Quarteira vieram, na realidade, beneficiar Vale do Lobo, e que a 

realimentação deste último sector acabou por ir proteger o Garrão e, provavelmente, 

mais tarde a Praia de Faro. 

Como a erosão costeira tende a diminuir com o afastamento às estruturas de 

Quarteira (devido à alimentação de uns sectores com produtos de erosão de outros, 

como se referiu acima, e está bem expresso na figura 35), os volumes necessários 

para controlar os recuos de linha de costa nos sectores orientais (Vale do Lobo e 

Garrão) seriam bastante menores do que os que necessários em Forte Novo e 

Trafal.  
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Tal atitude, se assumida racionalmente, passaria pela aceitação de uma 

reorientação da linha de costa provocada por recuos bastante fortes em Forte Novo 

e Trafal e nulo (ou quase) em Vale do Lobo e Garrão. Em princípio, tal estratégia é 

inadequada, porquanto conduziria a problemas graves junto a Quarteira, com 

necessidade de prolongar para oriente as protecções rígidas desta localidade, pois 

que o núcleo urbano tem-se expandido, nos últimos anos, para esta zona. A solução 

mais adequada parece ser a de controlar a erosão em todo este trecho costeiro com 

realimentações periódicas (anuais? Bi-anuais?) de Vale do Lobo. Os recursos 

financeiros necessários a estas intervenções poderiam ser encontrados assumindo 

que:  

a) Constituem medidas minimizadoras de impactes induzidos pela construção do 

porto de Quarteira e da marina de Vilamoura;  

b) Integram-se nas medidas minimizadoras dos impactes provocados pelas 

estruturas rígidas de protecção de Quarteira;  

c) São intervenções de protecção dos empreendimentos turísticos existentes (ou em 

desenvolvimento) em Vale do Lobo e no Garrão (e mesmo mais a oriente);  

d) Atendendo a que parece estar assumida a manutenção do núcleo urbano da 

Praia de Faro (veja-se, por exemplo, o POOC), são, também, medidas protectivas 

das casas aí existentes.  

 

Brunn [1995], aponta a proximidade a um esporão como um dos principais factores 

responsáveis pela erosão que se pode verificar a sotamar destas estruturas. Assim 

sendo justificar-se-ia o facto do Forte Novo ser o sector onde se verificou o maior 

recuo no período em questão. Este facto também foi abordado por Correia, [1996] e 

tal como verificado anteriormente, continua a existir uma forte correlação (R2 - 0,97) 

entre o recuo dos sectores de arriba e a distância ao esporão mais oriental de 

Quarteira (Fig. 35). A função exponencial (inversa) (exponential decay) foi calculada 

usando os valores dos erros das ordenadas, ou seja o erro da medição do recuo.  
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Figura 35 – Relação entre o recuo médio de cada sect
distância ao último esporão de Quarteira. A figura inco
recuo médio considerando para o efeito os erros i
restituição fotogramétrica, para cada sector. 
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No caso de VLC, que apresenta uma taxa de recuo superior a 1 m/ano, uma 

explicação possível passa pelo “efeito de flanco” descrito por Pilkey & Wright [1988], 

em que uma estrutura (parede) isolada, neste caso em particular o enrocamento da 

piscina de Vale do Lobo, exerce um efeito nefasto numa costa já de si em 

retrocesso. A sua influência no transporte longilitoral de sedimentos é notória, uma 

vez que se encontra parcialmente na faixa entre marés, levando a que os 

sedimentos se afastem da costa e acabando por actuar como um esporão. 

A evolução deste troço costeiro nos dois anos (curto prazo) compreendidos entre 

1999 e 2001 foi bastante contrastada, verificando-se uma intensa erosão apenas em 

dois dos sectores de arriba, em particular no Forte Novo, que registou um recuo 

médio de quase 10 m e no Trafal (Fig. 36). 
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Figura 36 – Recuo médio e taxas de recuo ocorridas entre 1999 e 2001 por 
comparação ao verificado no período 1991-2001. 

 

O recuo médio ocorrido entre 1999 e 2001 no troço costeiro Forte Novo – Garrão, foi 

praticamente nulo a oriente do Trafal. Este facto reflecte naturalmente o efeito da 

realimentação ocorrida em Vale do Lobo e também da realimentação em Quarteira, 

onde o alargamento da praia proporcionou, principalmente no primeiro caso uma 

maior protecção à base das arribas, evitando recuos generalizados da mesma. O 

caso do Forte Novo é paradigmático, apresentando uma taxa de recuo de cerca de 

5m/ano entre 1999 e 2001. Já o Trafal, apresenta uma taxa de recuo mais próxima 

dos valores definidos para a evolução a médio prazo, com uma taxa de recuo na 

ordem de 1 m/ano. Os restantes sectores praticamente não apresentam erosão. 

Outra elação que se pode tirar é a importância dos processos marinhos do ponto de 

vista morfogenético na evolução destes sectores de arriba. Admitindo que as 

condições meteorológicas não apresentam uma variação espacial significativa na 
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área de estudo, podemos depreender que entre 1999 e 2001 nos sectores do FN e 

TR (apenas na metade Ocidental) predominou uma erosão marinha das arribas e 

nos restantes sectores a erosão terá sido devida sobretudo por processos sub-

aéreos. Não parece difícil aceitar este facto uma vez que a realimentação afectou 

sobretudo os sectores de Vale do Lobo e que esta terá conferido uma efectiva 

protecção da arriba face à actuação dos agentes marinhos. Por outro lado, o recuo 

do bordo da arriba verificado nestes sectores foi praticamente nulo.  

 

 

 

 

 

Figura 37 – Taxas de recuo de cada sector do troço costeiro  
Forte Novo – Garrão entre 1991/1999 e 1991/2001com base em transectos. 

 

Apesar de em termos de taxa de recuo ou recuo médio, este se ter verificado quase 

insignificante nos sectores de Vale do Lobo e Garrão, não quer dizer que não tenha 

ocorrido. Sobressaem naturalmente nesta análise temporal para estes sectores os 

movimentos de vertente pontuais, responsáveis pela cedência de consideráveis 

“fatias” da arriba. A figura 37 evidencia este facto, não se traduzindo estas cedências 

de solo por taxas de recuo pontuais superiores a 1 m/ano. 
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7.3 – Monitorização das acções de realimentação artificial em Vale 
do Lobo e em Quarteira. 

A eficácia da realimentação em Vale do Lobo considerando o objectivo primário de 

protecção da linha de costa actual definida pelos sectores de arriba e consequente 

aumento da área de lazer através do aumento da largura da praia, foi avaliada entre 

1999 e 2001 (Fig. 38).  
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Figura 38 – Monitorização do efeito da realimentação em Vale do Lobo Central 
entre 1999 e 2001, tendo em vista a manutenção da largura de praia que confere 
a respectiva protecção da base das arribas. A) Sector de VLC em 24 Julho de 
1998; B) Sector do VLC em 12 Agosto de 1999. (Ambas as fotografias são da 
autoria do Professor Alveirinho Dias). 
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Na verdade em Vale do Lobo e no Garrão a erosão marinha mal se verificou nesse 

período de dois anos, reflectindo-se no quase nulo recuo das arribas. Neste caso em 

concreto e apesar da eficácia da realimentação na protecção das arribas a 

manutenção da largura da praia recém reformulada parece menos conseguida. Em 

2001 o terraço de praia com mais de 60 m de largura a uma cota de 4 m acima do 

nível médio das águas do mar, visível no voo de 1999 em VLC tinha praticamente 

desaparecido (o que está de acordo com o abordado anteriormente). 

Para além do volume de sedimentos derivados da realimentação que 

desapareceram, o sistema beneficiou ainda dos sedimentos provenientes da erosão 

verificada no Forte Novo e no Trafal. O sector que mais contribuiu com sedimentos 

para este troço costeiro neste período de dois anos foi o Forte Novo, com perto de 

34.000 m3 de sedimentos disponibilizados para o sistema (Fig. 39). Se 

considerarmos os restantes sectores, terão sido introduzidos no sistema quase 

40.000 m3 de sedimentos.  
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Figura 39 – Volume de sedimentos provenientes da erosão dos sectores de 
arriba entre 1999 e 2001. 

 

No caso da realimentação em Quarteira, o facto das operações terem sido 

efectuadas entre esporões, parece não ter tido nenhuma influência de mitigação da 

erosão costeira nos sectores de arribas localizados a oriente do campo de esporões. 

No caso do Forte Novo é inquestionável o facto da realimentação levada a cabo em 

Quarteira não ter tido qualquer influência nas taxas de recuo verificadas, actuando 

os esporões como barreira ao transporte longilitoral de sedimentos que no Algarve 

apresenta uma dinâmica positiva para Este. Este efeito negativo poder-se-á ter 
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agravado ainda mais com a construção dos quebra-mares do porto de pesca de 

Quarteira.  

Os custos da realimentação artificial da praia de Vale do Lobo, foram avaliados em 

1997 em cerca de 3,2 milhões de euros que supostamente seriam suportados por 

investimentos públicos em parceria com investimentos privados. De momento 

decorre um processo litigioso entre a sociedade gestora do empreendimento 

turístico de Vale do Lobo e a entidade pública responsável pelo projecto (Instituto da 

Água). Este contencioso, emergiu em consequência da rápida remoção de 

considerável volume de sedimentos, logo após os primeiros temporais. O que levou 

a que a sociedade gestora de empreendimento turístico de Vale do Lobo, 

interrompesse os subsequentes pagamentos, uma vez que os resultados apontaram 

para a curta duração deste tipo de medidas em função do número de temporais 

necessitando de constantes recargas artificiais de areia com curta periodicidade 

para a manutenção deste alargamento da praia [Gomes e Pinto, 2004].  

No caso da realimentação da frente marítima de Quarteira, a situação parece ter 

sido completamente diferente. Magalhães et al. [2003], numa clara análise custo / 

beneficio, salientam o sucesso da operação. Com base no preço de construção e 

manutenção e custo total de protecção de esporões, enrocamentos e quebra-mares. 

As verbas envolvidas na realimentação deste troço rondam os 125€/m/ano para um 

troço costeiro com 2km, 25€/m/ano para um troço costeiro com 10km, e 5€/m/ano 

para um troço costeiro com 50km, face aos custos dos elementos estruturais 

apresentados., que no caso dos esporões (cerca de 300000€/unidade) envolvem 

com custos de construção e de manutenção de 24 000€/ano. 

Estes dois exemplos evidenciam sobretudo, que a realimentação periódica do 

sistema, face aos custos de construção e manutenção de estruturas rígidas deve ser 

uma melhor solução para a estabilização da linha de costa actual. 

 

7.4 – Clima de agitação marítima e erosão costeira entre 1998 e 
1999  

Se em Vale do Lobo e no Garrão a erosão marinha mal se verificou entre 1999 e 

2001, reflectindo-se no quase inexistente recuo das arribas, outros sectores 
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conheceram pelo contrário, neste curto período, intensa erosão como foi o caso do 

Forte Novo e Trafal. Neste último podemos mesmo falar num comportamento 

diferenciado à erosão verificando-se um recuo muito mais acelerado no seu sector 

mais ocidental face à metade oriental. A durabilidade da realimentação em Vale do 

Lobo deveu-se sobretudo ao clima de agitação marítima que caracterizou o período 

1998 a 2001, apesar de não ter sido excepcional. Na incapacidade de obtenção de 

dados de agitação marítima referente ao período em questão a análise foi 

elaborada, recorrendo para o efeito a recolha bibliográfica e a dados adaptados de 

Vila-Concejo et al. [2004]. 

Entre 1998 e 2001 o regime da ondulação, apresentou uma predominância de 

situações de W-SW ao longo do ano com cerca de 70% das ocorrências face a 

apenas 27% de situações de E-SE (Fig. 40). A altura significativa das ondas em 

termos médios rondou 1,20 m com um período de 5 segundos, para ondulação 

proveniente destes dois rumos principais. 
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Figura 40 – Distribuição da ondulação no período 1998-2001 para as duas 
direcções predominantes da ondulação. 

 

De Janeiro de 1998 a Dezembro de 2001, apenas uma ínfima parte das 

observações registaram situações de temporal de levante, ou seja, considerando 

alturas significativas das ondas superior a 3 m. Apenas foram registados 14 dias de 

temporal de Levante ocorrendo estes nos meses de Inverno, mas sem um padrão 

definido (Fig. 41). 
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Trata-se de uma costa bastante exposta à ondulação incidente de SW enquanto que 

em situações de Levante têm que existir considerável refracção da ondulação e foi 

durante o Inverno marítimo (Outubro a Março) que ocorreram as situações de 

temporal, preferencialmente entre Agosto de 97 a Julho de 1999 com percentagens 

de Levante nunca superiores a 40 % [Vila-Concejo et al., 2003].  
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Figura 41 – Número de dias de temporal de levante, Hs>3m.  

 

Uma vez que as situações de levante que ocorreram durante este período foram 

escassas, procurou-se analisar a importância das condições de agitação marítima 

de W-SW, analisadas por Vila-Concejo et al. [2004].  

Imediatamente após o processo de realimentação ocorreram uma série de temporais 

de SW, com considerável poder erosivo (Fig. 42). Em Janeiro de 2001, Vila-Concejo 

et al. [2004] notaram um aumento entre Janeiro e Abril de 2001 na barra Ancão, em 

condições de ondulação bastante energéticas, um aumento do transporte longilitoral 

de sedimentos em situações de SW e migração da barra para leste O rápido 

crescimento da península pode ser relacionado com a elevada taxa de sedimentos 

de transportados para Leste durante situações de temporal de SW, evidenciando 

que condições similares de agitação marítima facilmente removeriam os sedimentos 

por exemplo destinados à realimentação da praia de Vale do Lobo.  

No caso do Forte Novo, a intensa erosão que sofreu esteve intrinsecamente ligado à 

sua proximidade ao último esporão de Quarteira, sendo agravada pela construção 
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dos molhes do porto de pesca de Quarteira, inibindo ainda mais uma circulação 

longilitoral de sedimentos já de si deficitária. Por outro lado não deve ter usufruído 

em praticamente nada da realimentação conduzida em Quarteira.  
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Figura 42 – Clima de agitação marítima verificado entre Julho de 1997 e Julho 
de 2001: a) altura significativa da ondulação, b) período de pico, c) direcção da 
ondulação associada ao período de pico (graus), d) amplitude da maré (m), e 
energia da ondulação normalizada pelos valores de amplitude da maré: e) 
associada a ondulação de W-SW, f) associada a ondulação de E-SE (Adaptado 
de Vila-Concejo et al., 2004). 

  

No caso do Trafal, ter-se-á verificado um efeito de protecção parcial em função de 

alguma persistência de situações de Levante (40% descritos por Vila-Concejo et al., 

[2003], face aos 25% enumerados por Costa, [1994]) que terão possibilitado uma 

migração das areias depositadas em Vale do Lobo para W. Por outro lado em 

situações de SW, pelo menos o sector mais oriental terá beneficiado com o produto 

da erosão da arriba do Forte Novo.  

O clima de agitação marítima ocorrido neste período, não parece ter sido 

excepcional relativamente ao clima característico. Predominou uma ondulação de 

W-SW mais energética e uma ocorrência de temporais quer associado a situações 

de Levante ou ondulação de SW durante o Inverno marítimo. 
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7.5 – Evolução futura da linha de costa e gestão costeira do 
segmento Forte Novo – Garrão 

As taxas médias de recuo têm vindo a ser utilizadas no sentido de extrapolar para 

momentos futuros a posição da linha de costa. Desta forma, a informação utilizada 

para calcular a variação das taxas de recuo, consiste num conjunto de dados 

estatísticos, que reportam a posição da linha de costa num dado lugar e para um 

determinado período de tempo [Fenster et al. 1993].  

Uma tendência é frequentemente reconhecida por um simples conjunto de dados 

distribuídos no tempo. Pode ser descrita por regressão, calculando a equação de 

uma linha que melhor se ajusta ao conjunto de observações. As técnicas como a 

regressão linear possibilitam uma abordagem simples e expedita de projectar para o 

futuro as respectivas taxas de recuo de um troço costeiro [DEFRA, 2002]. 

Crowell et al [1997], apresentam a regressão linear como um bom método 

estatístico quando apenas dispomos de alguns valores de posição da linha de costa.  

A figura 43 representa as rectas de regressão linear para cada um dos sectores, 

ajustando a recta de regressão aos dados de recuo da linha de costa obtidos para 

os períodos 1991-1999 (o voo de 1999 foi efectuado imediatamente a seguir às 

intervenções neste troço costeiro) e 1991-2001. Foram ainda considerados os 

valores de previsão obtidos por [Correia, 1996] até 2020.  

Desta forma a recta de regressão linear a vermelho foi elaborada com as taxas de 

recuo obtidas por Correia [1996] desde 1958 a 1991 (losangos azuis) e as taxas de 

recuo projectadas por este até 2020 (losangos vermelhos). A recta a azul claro, tem 

em consideração as taxas de recuo definidas até 1991 (losangos azuis) por Correia 

[1996] e as taxas definidas neste trabalho para o período 1991 – 1999 (circulo azul 

claro). Por último a recta a verde para além dos dados obtidos por Correia [1996] até 

1991 (losangos azuis) incorpora as taxas de recuo obtidas para o período 1991 – 

2001 (círculos verdes). Ou seja, neste período as taxas de recuo têm em 

consideração a realimentação em Vale do Lobo e a construção do Porto de pesca 

de Quarteira. 
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Figura 43 – Previsão da evolução futura da linha de costa por ajuste das rectas 
de regressão linear (1958-1991) com os dados obtidos entre 1991 e 2001. 
Legenda: 

             1                2                3                4                5                6                7     

1) Recta de regressão linear elaborada com as taxas de recuo obtidas por 
Correia [1996] desde 1958 a 1991; 2) Recta das taxas de recuo definidas até 
1991 (losangos azuis) por Correia [1996] e as taxas definidas para o período 
1991 – 1999 (circulo azul claro); 3) Recta elaborada com os dados obtidos por 
Correia [1996] até 1991 (losangos azuis) e as taxas de recuo do período 1991 – 
2001 (círculos verdes); 4) Taxas de recuo definidas até 1991; 5) Projecção das 
taxas de recuo até 2020, com base nas taxas de recuo verificadas entre 1958 e 
1991; 6) Taxas definidas neste trabalho para o período 1991 – 1999. 7) Taxas de 
recuo obtidas para o período 1991 – 2001. 

Sérgio Manuel Cruz de Oliveira 
 

91



Evolução Recente da Linha de Costa no Troço Costeiro Forte Novo – Garrão (Algarve) 

Desde logo importa salientar que os coeficientes de determinação das rectas de 

regressão calculadas com os dados entre 1991 a 2001 (Fig. 43) tendem a 

apresentar valores muito pouco significativos. A excepção é o sector de VLC que 

apresenta coeficientes de determinação para as rectas entre 0,86 e 0,70. No sentido 

oposto o GR e VLE os valores apresentados (< 0,11) são muito pouco significativos. 

Para Correia [1996], o comportamento desta área costeira não se deve alterar 

significativamente num futuro próximo, descrevendo a evolução da taxa média de 

recuo por uma equação linear. Apesar de naturalmente o sistema não ter 

beneficiado da introdução de fontes sedimentares significativas, pelo contrário a 

situação poder-se-á ter agravado com a construção dos quebra-mares do porto de 

pesca de Quarteira, de uma forma artificial têm sido introduzidos nesta célula 

costeira considerável volume de sedimentos. Por outro lado no período quer entre 

1991 e 1999 e entre 1991 e 2001, registou-se uma tendência para a diminuição das 

taxas de recuo das arribas entre o Forte Novo e o Garrão, havendo dominância de 

SW, o que é normal, quanto maior a erosão em FN e TR menor será, 

proporcionalmente, a erosão em Vale do Lobo e no Garrão. 

Se a regressão linear tem constituído o melhor modelo para extrapolar os dados 

quando estes apresentarem uma tendência linear e se à escala decenal a evolução 

tenderá a incorporar todos os factores responsáveis pela erosão costeira  

(Ferreira et al. 2004), podemos inferir que neste caso particular o ajuste das rectas 

de regressão às taxas de recuo obtidas para 1991-2001, não provou ser a melhor 

solução, com algumas excepções como no caso de VLC.  

Efectivamente, Correia [1996] deixou transparecer o que neste estudo se confirmou, 

que a evolução das taxas de recuo para valores tão elevados como os inicialmente 

projectados seriam quase inatingíveis se fosse considerado por exemplo o contributo 

sedimentar proveniente da erosão dos sectores de arriba mais a ocidente. 

Na verdade a posição da linha de costa num dado momento corresponde ao 

resultado dos processos de longo e de curto prazo, daí poder-se observar um 

comportamento da linha de costa, linear, cíclico, ou mesmo caótico decrescendo a 

consistência das predições neste dois últimos [Fenster et al. 1993].  

Douglas et al. [1998], realçam as dificuldades de predição da futura posição da linha 

de costa (sobretudo em costas arenosas) e a forma como esta reage, por exemplo, 
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a um episódio de temporal severo, não só ao nível dos impactos como também na 

recuperação da mesma. Um algoritmo capaz de prever a posição da linha de costa 

na escala temporal deve reflectir também a persistência dessas variações 

corrigindo-as nas tendências a longo prazo.  

Para Crowell et al. [1997], a determinação de adequados limites de segurança da 

posição da linha de costa requer a estimativa de taxas de recuo de longo prazo a 

partir de anteriores posições da linha de costa. A limitação de dados poderá 

introduzir em predições incorrectas devendo estas ser minimizadas ou mesmo 

evitadas. Na maioria dos casos a regressão linear traduz-se em melhores resultados 

decorrente da subida do nível do mar. No entanto Honeycutt et al. [2001] discutem a 

melhor metodologia para determinar futuras posições da linha de costa incluindo e 

excluindo dados referentes a situações de temporal. Tendo obtido em média 

melhores resultados com dados provenientes de regressão linear excluindo os 

dados de temporal ocorridos durante o século 19 e 20. 

Se apenas a medição dos erros e a utilização de uma tendência linear da erosão 

fossem os únicos factores que determinam a posição da linha de costa, fazer 

predições e definir os respectivos intervalos de confiança seria fácil com base numa 

regressão linear, porém muitos das medições estão envoltas em bastantes 

incertezas [Douglas and Crowell, 2000]. As medições efectuadas de forma a permitir 

uma regressão linear, necessitam de ser estacionárias, isto é, não deve existir uma 

perturbação geológica e ambiental durante o período de recolha dos dados [DEFRA, 

2002]. 

No caso do troço costeiro Forte Novo – Garrão sobressai uma dificuldade acrescida 

de predição da posição da linha de costa em função da alteração da tendência 

evolutiva, quer de forma natural quer de forma antrópica. De qualquer forma, a 

previsibilidade da posição da linha de costa para momentos futuros é fundamental 

em termos de gestão das áreas costeiras [Hall et al., 2002]. Devendo a utilização de 

limites de protecção de faixas costeiras (setbacklines) serem implementados de 

forma a evitar o desenvolvimento não controlado em áreas sujeitas a uma 

perigosidade elevada. [Komar et al., 1999].  

Ferreira et al. [2004] descrevem uma forma simples de definição dos limites de 

protecção da faixa costeira através da utilização das taxas de recuo e da 
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multiplicação desses valores pelo número de anos pretendido. Obtendo-se desta 

forma o limite de protecção (a partir do bordo da arriba) para o respectivo período. 

Obviamente que aqui não são contabilizados por exemplo alterações da dinâmica 

sedimentar ou por exemplo o acréscimo da erosão devido a alterações da subida do 

nível das águas do mar ou alterações no sistema introduzidas pelo homem. 

Baseado neste simples exercício, calculou-se a evolução das taxas de recuo para 

este troço costeiro, considerando para o efeito a dinâmica a longo prazo com base 

nos dados de recuo da linha de costa desde 1958 até 2001 (Quadro 13) e de forma 

a definir uma taxa de recuo de longo prazo que melhor definisse a dinâmica (natural 

e imposta pelas acções antrópicas) neste troço costeiro.  

 

Quadro 13 – Recuo médio total (m) para os sectores de arriba entre o Forte 

Novo e Vale do Lobo, desde 1958 até 2001 (totalidade de dados disponíveis) e 

desde 1976 a 2001 (período posterior às intervenções em Quarteira). 

 Recuo médio entre 1958 e 2001    Recuo médio entre 1976 e 2001 

 1958-1991 1991-2001 1958-2001 1976-1991 1991-2001 1976-2001 

FN 67,9 22,7 90,6 50,4 22,7 73,1 

TR 49,4 8,4 57,8 36,2 8,4 44,6 

VLW 28,1 6,1 34,2 19,1 6,1 25,2 

VLC 21,5 9,3 30,8 13,8 9,3 23,1 

VLE 19,7 3,7 23,4 9,9 3,7 13,6 

 

O Quadro 14 expressa as taxas de recuo de longo prazo obtidas para dois períodos 

distintos. Um entre 1958 e 2001, que integra a totalidade dos dados desde 1958 a 

1991 por Correia [1996] e de 1991 a 2001 definidos nesta dissertação e um outro 

que apenas considera o período posterior às intervenções em Quarteira e 

Vilamoura. A simples comparação das taxas de recuo destes dois períodos serve 

para demonstrar o cuidado a ter na extrapolação das taxas de recuo para o futuro, 

com base no conhecimento das taxas de recuo registadas no passado. Na realidade 

o que importa considerar, são as taxas de recuo obtidas para o período 1976 – 

2001, pois são aquelas que definem a dinâmica actual, ou seja, um agravamento da 

erosão nos sectores de arribas localizados a oriente devido à construção de um 

conjunto de estruturas rígidas de “protecção costeira” e de carácter estrutural. 
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Quadro 14 – Taxas de recuo (m/ano) para todos os sectores entre o Forte Novo 

e Vale do Lobo E, definidas para períodos de longo prazo considerando o 

período 1958-2001 (43 anos) e 1976-2001 (25 anos). 

 1958-2001 1976-2001 

FN 2,1 2,9 

TR 1,3 1,8 

VLW 0,8 1,0 

VLC 0,7 0,9 

VLE 0,5 0,5 

 

A escolha das taxas de recuo a longo prazo para definir a evolução futura da linha 

de costa em detrimento das taxas de médio prazo deve-se ao facto de estas últimas, 

reflectirem sobretudo pequenas variações de comportamento, das unidades 

costeiras, mantendo um balanço entre processos e formas de relevo, através de 

feedbacks negativos e mecanismos auto-reguladores.  

Salienta-se neste ponto o evidente aumento das taxas de recuo de longo prazo se 

destacarmos o período posterior às intervenções a ocidente do troço Forte Novo – 

Garrão. Com base nestas taxas de recuo (1976-2001) definiu-se a distância à crista 

da arriba que deve traduzir os limites das faixas de protecção para um período de 

10, 25, 50 e 100, as quais devem ser tidos em consideradas na gestão destas áreas 

costeiras.  

As faixas de protecção aqui propostas estão assim de acordo com os limites 

estabelecidos no âmbito das propostas efectuadas para o POOC Vilamoura – Vila 

Real de Santo António [Teles et al., 1999]. O limite de 10 anos por corresponder ao 

período de vigência do Plano, 50 anos correspondente ao semi-período de vida de 

um edifício e 100 anos nas áreas sujeitas a intensos processos erosivos.  

Tomando como exemplo o limite de segurança a 50 anos (corresponderia à 

multiplicação da taxa de recuo pelo numero de anos adicionando esse produto à 

posição da linha de costa actual [Ferreira et al. 2004]. Para tornar mais fácil a leitura 

do quadro 14, optou-se por considerar os limites para os anos 2010, 2025, 2050 e 

2100 (respectivamente 9, 24, 49 e 99 anos)  
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Quadro 15 – Distância para terra (m) a contar da posição do bordo da arriba em 

2001 dos limites de segurança das faixas de protecção costeira entre o Forte 

Novo e Vale do Lobo até 2100, considerando a extrapolação das taxas de recuo 

a longo prazo definidas para o período 1976-2001.  

 2010 2025 2050 2100 

FN 26,3 70,2 143,3 289,5 

TR 16,1 42,8 87,4 176,6 

VLW 9,1 24,2 49,4 99,8 

VLC 8,3 22,2 45,3 91,5 

VLE 4,9 13,1 26,7 53,9 

 

A análise do quadro 15 deixa perceber a importância destes limites em relação às 

políticas de ocupação do solo a adoptar na gestão deste segmento costeiro a curto e 

médio prazo (Fig. 44), pois as decisões tomadas terão necessariamente implicações 

nas deliberações futuras de gestão e manutenção desta área costeira, não só do 

ponto de vista económico como social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2001 

2010 2025 

2050 

Figura 44 – Exemplo da aplicação dos limites de protecção da faixa costeira ao 
sector do Forte Novo até 2050 considerando 2001 como o ano de partida. 
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Por outro lado algumas reservas deverão ser tidas em conta em relação aos limites 

das faixas de protecção apresentados, sobretudo para os sectores de arriba em Vale 

do Lobo e por proximidade o Garrão. A definição destes limites não teve em conta o 

comportamento futuro das recentes intervenções estruturais em Quarteira ou Vale 

do Lobo (no passado os impactes das estruturas de Quarteira e Vilamoura também 

não foram imediatos nas arribas, durante bastante tempo a praia por exemplo, em 

Vale do Lobo, foi sendo alimentada pela praia submersa deste e de outros sectores 

a poente) das possíveis alterações da dinâmica sedimentar desta célula costeira ou 

de um eventual acréscimo da erosão em função de possíveis alterações climáticas 

(mudança do regime pluviométrico, ou subida forçada do nível do mar ou mesmo 

modificações do clima de agitação marítima). Por outro lado não foi efectuada uma 

análise da frequência e magnitude dos temporais e a sua relação com as taxas de 

recuo então verificadas.  

O conjunto de resultados obtidos até este ponto possibilita-nos a definição da 

susceptibilidade à erosão (recuo da linha de costa) associada a cada troço de 

arribas e sectores arenosos contíguos (Fig. 45) tendo em consideração as 

intervenções estruturais efectuadas, as taxas de recuo, o contributo sedimentar de 

cada sector para as praias adjacentes e a distância ao campo de esporões de 

Quarteira. 

Apesar das características deste troço costeiro nos permitirem integrar todos os 

sectores numa única classe de susceptibilidade à erosão, em função dos materiais 

em que as arribas se encontram talhadas e das elevadas taxas de recuo que 

definem a erosão neste segmento, uma tentativa de alguma diferenciação foi 

elaborada. Desta forma os sectores arenosos existentes entre os troços litorais 

rochosos serão dos mais susceptíveis ao recuo, uma vez que a linha de costa tende 

a ser definida em função da posição relativa do topo e base dos sectores de arriba. 

A susceptibilidade de cada troço em particular é definida em função quer da sua 

proximidade a estruturas rígidas (esporões ou enrocamentos) e das respectivas 

taxas de recuo definidas para o período 1976-2001. Verifica-se assim uma muito 

elevada susceptibilidade ao recuo da linha de costa no trecho até Vale do Lobo, 

caracterizando-se este por uma susceptibilidade elevada e o Garrão beneficiando do 

produto da erosão de todos os outros sectores por uma susceptibilidade moderada. 
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O único sector com vulnerabilidade reduzida é o que corresponde à defesa frontal da 

piscina de Vale do Lobo (relativamente estabilizado). 
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Figura 45 – Susceptibilidade ao recuo da linha de costa. Legenda: 1) curvas de 
nível, 2) rede hidrográfica, 3) lagunas costeiras ou áreas de sapal, 4) principais 
áreas urbanas, 5) sectores de arriba em estudo, 6) litoral rochoso; 7) litoral 
arenoso, 8) litoral protegido por estruturas rígidas; 9) classe de susceptibilidade 
muito elevada ao recuo da linha de costa; 10) classe de susceptibilidade 
elevada; 11) classe de susceptibilidade moderada; 12) classe de 
susceptibilidade reduzida; 13) taxas de recuo definidas para o período 1976-
2001. 

 

A vulnerabilidade de cada elemento (estrutural, vidas humanas, etc.) a uma 

determinada perigosidade, neste caso o recuo da linha de costa, depende sempre 

do seu grau de exposição ao perigo. Se no caso de Vale do Lobo essa exposição é 

quase inevitável face aos avultados investimentos concentrados e a riqueza que 

geram, noutros sectores como o Forte Novo e Trafal, caracterizados por elevada 

susceptibilidade à erosão permanecem quase sem vulnerabilidade, uma vez que 
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apresentam taxas de ocupação muito baixas. A definição de faixas de absorção da 

erosão propostas em Teles et al. [1999], de 280 m a 100 anos está de acordo com 

os valores apresentados neste estudo, especialmente nos sectores mais próximos 

de Quarteira, não sendo absurdo de todo generalizar a todo o trecho costeiro em 

função de uma tendência ainda que ténue e em divergência com os dados obtidos 

para o período 1991-2001 de agravamento das taxas de recuo no futuro. 

Os mesmos autores propõem ainda uma faixa de interdição à construção de 140 m 

adjacente ao bordo da arriba e os restantes 140 de ocupação ligeira, movível ou de 

equipamentos não estruturais. É importante ressalvar ainda a necessidade de uma 

constante monitorização da posição da linha de costa, em função do recuo futuro e a 

respectiva redefinição em continuo das faixas de protecção destas áreas costeiras. 

Nesse sentido uma gestão costeira responsável que tenha em consideração o 

conhecimento actual é imprescindível, com rigorosas avaliações custo / beneficio, de 

forma a preservar e assegurar às gerações futuras o legado que nos foi deixado, 

sem custos acrescidos.  
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CONCLUSÕES 

A utilização de técnicas fotogramétricas na determinação do recuo da linha de costa 

provou ser uma mais valia para estudos em que se pretenda obter o maior rigor 

possível. Para mais possibilitou ainda um adequado controlo dos erros inerentes a 

todo o processo fotogramétrico. Naturalmente que a precisão dos dados finais está 

sempre na dependência, das fontes de informação, neste caso em particular das 

fotografias de onde foram retirados os elementos geomorfológicos de fulcral 

interesse, como por exemplo o topo e a base da arriba.  

Uma mais valia da aplicação destas técnicas fotogramétricas foi conseguida na 

obtenção das coordenadas dos pontos de controle de terreno. A utilização de um 

sistema de posicionamento global em modo diferencial possibilitou uma elevada 

precisão das coordenadas dos pontos de controle no terreno. Para além do elevado 

rigor posicional, garante-se que para estudos subsequentes, parte substancial do 

trabalho não se repita.  

A estereorestituição desses elementos permitiu ainda a definição dos parâmetros 

morfométricos para cada sector de arriba e a sua integração em ambientes SIG, a 

determinação dos recuos médios e das taxas de recuo para os períodos 

considerados. 

Ficou patente que na última década do século XX as taxas de recuo continuaram 

incomportáveis face à elevada ocupação existente no topo das arribas bem como da 

proximidade dessas mesmas infra-estruturas do respectivo bordo da arriba. No 

entanto as taxas de recuo definidas para o período 1991 – 2001 foram inferiores às 

taxas de recuo observadas para períodos anteriores (1983-1991) por Correia [1996].  
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O sector do Forte Novo foi aquele onde se verificou o maior recuo médio de toda a 

área de estudo entre 1991 e 2001, com um recuo do topo da arriba de 22,7 m 

seguido do sector do Vale do Lobo Central com um recuo de 9,3 m e o Trafal com 

8,3 m. Os restantes sectores registaram menores recuos que variaram entre 6,1 m e 

1,4 m.  

Com base nos recuos médios e nos períodos em estudo definiram-se as taxas de 

recuo para cada sector. Tal como anteriormente também foi o sector do Forte Novo 

o que registou taxas de recuo mais elevadas (2,3 m/ano), registando-se nos 

restantes sectores taxas de recuo inferiores a 1 m/ano. 

No que respeita ao contributo sedimentar proveniente da erosão das arribas 

localizadas a oriente de Quarteira, este terá sido da ordem dos 210.000m3, nos dez 

anos compreendidos entre 1991 e 2001, contribuindo o Forte Novo com 

aproximadamente 80.000m3 e o sector VLC com 60.000m3. Destes, estimou-se que 

o produto anual proveniente da erosão das arribas com capacidade para constituir 

sedimentos de praia oscilou entre os 16.000m3 e os 18.000 m3. 

A comparação de MDT, para o Forte Novo e para o Trafal permitiu concluir que o 

produto proveniente da erosão das arribas não permanece na praia adjacente, 

sendo incorporado na deriva, manifestando a base da arriba um recuo paralelo ao 

topo. 

Procedeu-se ainda à quantificação dos erros derivados do processo fotogramétrico. 

O erro proveniente das técnicas fotogramétricas foi de 0,20 m, no entanto procurou-

se avaliar o erro inerente ao operador, ou seja, os erros introduzidos após a 

georeferenciação das fotografias aéreas. Calculou-se assim o Erro Médio 

Quadrático (EMQ) com base em elementos previamente restituídos em todos os 

voos e definiu-se um erro médio para todos os anos e para todos os sectores de 

arriba de 0,78 m. Verificou-se ainda que este EMQ diminuiu com a utilização de voos 

mais baixos. A precisão relativa dada pelo desvio padrão dos erros situou-se na 

generalidade dos casos abaixo dos 0,5 m, verificando-se que este valor também 

diminui com a utilização de voos de menor altitude. 

Desta forma, o conhecimento dos erros derivados do processo fotogramétrico 

permitiu definir com maior rigor o recuo médio e taxas de recuo para os períodos em 

questão. No caso do FN e a titulo de exemplo, a integração dos erros definiria um 
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recuo médio de 22,7 m ± 0,78 m para o período 1991-2001 e uma taxa de recuo de 

2,27 ± 0,078 m para o mesmo período.  

Em função, não só do desenvolvimento regional como também local, algumas 

medidas estruturantes foram implementadas a montante do sistema. A construção 

do Porto de Pesca de Quarteira, introduziu a Oeste deste troço costeiro dois novos 

quebra-mares enraizados em dois esporões existentes. Apesar de consignadas 

algumas medidas de mitigação da sua construção, como a realimentação da frente 

de Quarteira, estas mostraram surtir pouco efeito nos sectores de arribas localizados 

a oriente, ficando bem patente na erosão que ocorreu no sector do Forte Novo entre 

1999 e 2001 (9,6 m de recuo médio e uma taxa de recuo de quase 5 m/ano), do 

reduzido efeito que teve nesses sectores mais próximos do campo de esporões.  

A crescente erosão do troço de arribas a oriente destas estruturas de “protecção 

costeira”, levou a que se tomassem medidas de mitigação com o intuito de 

manutenção da linha de costa actual (1998) de forma a minorar a vulnerabilidade de 

algumas infra-estruturas há muito ameaçadas. A realimentação da praia de Vale do 

Lobo, do ponto de vista da protecção das arribas, foi um sucesso. A comprová-lo 

estão os dados apresentados que caracterizam de muito reduzida a erosão 

verificada no período 1999-2001, nos sectores do Vale do Lobo (entre 0,10 a 0,20 

m). Para além do mais, a protecção verificou-se também no Garrão e no sector 

oriental do Trafal. No entanto numa avaliação custo / beneficio, os agentes locais 

esperavam uma maior durabilidade da operação. Não obstante do alargamento da 

praia para 80 m ao longo de uma frente costeira de mais de 1 km ao fim de cerca de 

pouco mais de 2 anos, os sedimentos já tinham sido praticamente todos 

incorporados na deriva litoral, levados para fora do troço costeiro.  

Em suma, não restam duvidas quanto ao efeito positivo das acções de 

realimentação da praia nestes sectores como forma activa de protecção das arribas 

cujo retrocesso parece dever-se em grande parte devido à erosão marinha no sopé. 

Embora de curta duração, estas medidas de protecção costeira “softs”, devem ser 

consideradas no futuro como forma de manter a actual posição da linha de costa. 

Naturalmente que é dispendioso, mas uma recarga regular do volume de 

sedimentos da praia, poderia ser uma medida eficaz de combate à erosão costeira 

neste troço em particular, sem deteriorá-lo do ponto de vista ambiental. 
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Por outro lado, poder-se-á perspectivar num futuro não muito longínquo o agravar da 

situação nos sectores mais próximos do campo de esporões, com mais duas 

estruturas perpendiculares à linha de costa, o efeito de barreira ao trânsito 

sedimentar longilitoral deverá agravar-se, podendo a vaga erosiva recentemente 

sentida nos sectores do Forte Novo e parte Ocidental do Trafal propagar-se para 

Oriente até ao Ancão.  

Se atendermos à pressão que actualmente é exercida sobre este troço costeiro, 

nomeadamente sobre os sectores do Forte Novo (fruto da expansão de Quarteira 

para oriente) e do Garrão, devido às taxas de recuo que caracterizam a evolução da 

linha de costa, desde os anos 70 do século passado, verificamos que uma rigorosa 

delimitação de faixas de protecção e sua implementação é fundamental e urgente. 

Uma atitude, passiva, baseada na aceitação de uma reorientação da linha de costa 

em função das elevadas taxas de recuo observadas no Forte Novo e no Trafal é 

impossível de conceber. A verificar-se essa situação assistiríamos a um agravar da 

erosão junto a Quarteira, o que conduziria a uma necessidade de prolongar para 

oriente as protecções rígidas que caracterizam a sua frente marítima, com extensão 

do problema a todo o troço costeiro Forte Novo – Garrão, Ria Formosa ou Praia de 

Faro. Na verdade a erosão proveniente dos sectores de arriba a oriente de 

Quarteira, em muito contribui para o trânsito sedimentar longilitoral, servindo para 

proteger em primeiro lugar, da erosão que ocorre nos sectores de arriba mais 

orientais e depois a Ria Formosa e sistema de ilhas barreira (pelo menos no sector 

mais ocidental). 

A solução que se afigura mais prometedora, com o objectivo de controlar a erosão é 

a realimentação periódica deste troço costeiro e de uma forma regular. A 

monitorização da realimentação em Vale do Lobo permitiu verificar que para o 

período 1999 – 2001, praticamente não houve erosão nos sectores de arriba mais a 

oriente, devendo-se provavelmente à acção dos processos sub-aéreos os valores de 

erosão observados (quase insignificantes). Por oposição no FN, e porque a 

realimentação em Quarteira não se fez sentir fora de esporões, registou uma intensa 

erosão (marinha). A viabilização destas operações seria conseguida se fosse 

assumido que essencialmente estas operações resultariam de medidas de mitigação 

decorrentes da construção do porto de pesca de Quarteira e da marina de Vilamoura 

ou mesmo das estruturas rígidas que protegem Quarteira da erosão, intervenções 
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com o objectivo de proteger os empreendimentos turísticos localizados a oriente ou 

mesmo para protecção do núcleo urbano da Praia de Faro.  

Importa ainda salientar, que alguns sectores ainda não estão muito intervencionados 

como o Forte Novo e o Trafal e dentro do possível deverão ser mantidos sem 

construção, preservando assim a “paisagem natural”, deixando que o sistema evolua 

naturalmente, respeitando faixas de protecção para este troço costeiro pelo menos 

para um período de 50 anos. Podem-se assim definir planos de desenvolvimento 

local a médio / longo prazo adequando as politicas de ordenamento do território às 

taxas de recuo das arribas características deste troço costeiro, num sistema que se 

encontra desde há muitos anos num frágil equilíbrio, sem colocar em causa a 

integridade física das pessoas que aqui habitam, as infra-estruturas que as 

sustentam, o equilíbrio social e económico que permite o desenvolvimento da região, 

quer pensando no ordenamento destas áreas costeiras para o presente quer para o 

futuro. 
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Anexo I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I – Sectores de arriba talhados em formações arenosas. Exemplo do 
Forte Novo, Trafal, Vale do Lobo (W) e Garrão.  
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