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Avanço do mar
ameaça cada vez
mais costa marítima
do distrito

A ameaça não
é nova. Mas os
investigadores
admitem que a
situação está a
agravar-se e o mar
pode, em breve, vir
a roubar mais cem
metros à nossa zona
costeira.
Roberto Dores

Acosta
da região está entre os

pontos críticos do país, por
exibir, segundo os especia-

listas, um elevado risco de erosão. 0
avanço do mar no distrito de Setúbal

surge, inclusivamente, como uma das

prioridades da União Europeia, com
vista à protecção do meio ambiente
face às alterações climáticas.

Eis as razões que colocaram a

costa da região em foco durante a

conferência internacional que
abordou o «Papel da Água na Adap-

tação às Alterações Climáticas»,
ficando a saber-se que em algumas
zonas do litoral português já se

admite que o avanço do mar possa
vir a «roubar» cem metros à costa.

Isto, se não forem tomadas medidas

que se revelam eficazes para travar

os estragos provocados pela erosão

costeira.

Ainda assim, não há certezas
sobre os exactos locais onde o mar

poderá vir a conquistar mais espaço
à terra, segundo o investigador Rui

Taborda, da Faculdade de Ciências

da Universidade de Lisboa, que

sugere como principal medida
cautelar a reposição de areias. O

método é bem conhecido na
Holanda, onde se alimentam as

praias com areia regularmente, mas

o exemplo também já começou a

compensar a perda dos areais nas

praias da Costa de Caparica, há
vários anos.

Reposição de áreas urgente
no Portinho e Creiro

Os especialistas garantem ainda

que poderia ser esta a solução para
a erosão galopante nas praias do

Portinho da Arrábida e do Creiro,
onde os banhistas continuam a assistir

ao avanço de um autêntico «mar de

calhaus», que tem vindo a substituir

o areal. Além de não existirem estudos

sobre a evolução do problema, conti-

nuam por apurar as causas e o pior
é que o enchimento artificial de areia

se traduz numa operação muito cara.

Segundo Joanaz de Melo, presi-
dente do GEOTA - Grupo de -Estudos

de Ordenamento do Território e

Ambiente - o avanço do mar é consi-

derada como uma situação «perfei-
tamente normal», diz, alertando que
«é a natureza a seguir o seu caminho.

Quanto muito, diria que somos nós

que estamos ali a mais», alerta Joanaz

de Melo. «Não é descabido admitir

que dentro de uns anos vamos deixar

e ter muitas das praias que hoje
conhecemos e que o distrito de

Setúbal tem casos que já são preo-
cupantes», sublinha.

Perigo
de cheias
O distrito surge ainda entre
as zonas do país em maior
risco de inundação. Desde
a cidade de Setúbal à área
ribeirinha do Estuário do
Tejo, segundo a conclusão
de um estudo feito pelo
Centro para as Alterações
Climáticas, a pedido da
Associação Portuguesa de
Seguradoras. As projecções
até ao final do século,
dão conta de fenómenos
extremos mais frequentes,
como chuvas intensas,
em períodos de tempo
curtos, que resultam em
inundações urbanas mais
graves.






