
AVANÇO DO MAR PÕE

VAGUEIRA EM RISCO
Um estudo coordenado pela investigadora Luísa Schmidt conclui que o avanço do mar
poderá ultrapassar, em 2025, os 11 metros na Barra-Vagueira
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Estudo prevê inundação da Vaqueira
Costa Um estudo coloca a Vaqueira em sério risco. A ocupação da terra pelo mar é o pior cenário do estudo sobre
"Mudanças Climáticas, Costeiras e Sociais" apresentado ontem

João Peixinho

O avanço do mar durante tem-

pestades pode ultrapassar, em

2025, os 11 metros na Barra-Va-

gueira, sendo as alterações cli-

máticas responsáveis por 15% do

problema, segundo o estudo

coordenado pela investigadora

LirâaSchmidt, no âmbito do pro-

jecto CHANGE - Mudanças di-
máticas, Costeiras e Sociais - Ero-

sões "Glocais", Concepções de

Risco e Soluções Sustentáveis em

Portugal, apresentado ontem

Segundo a investigadora do

Instituto de Ciências Sociais

(ICS) da Universidade de Lis-

boa, cujo estudo que coorde-

nou teve como objectivo estu-

dar os problemas de natureza

social e ambiental na linha de

costa, a zona da Barra- Vagueira
"é uma das mais vulneráveis do

país e uma das mais vulnerá-

veis da Europa", entre a Ria de

Aveiro e o mar.

Temos susceptibilidade ele-

vada sobretudo na zona da

Barra- Vagueira" e, num cenário

pessimista para 2025, há "uma

quota máxima de espraio [ex-

pansão das águas] de 11,6 me-

tros, que é imenso, e uma

quota de inundação 2,5 metros,

e [estão] previstos galgamen-
tos", com o mar a ultrapassar
as protecções, disse. Na Costa

da Caparica, o nível de inun-

dação atingirá os 2,5 metros,

em 2025, e um nível de espraio

de 13,7 metros", acrescentou.

As previsões apontam para a

possibilidade do fim do areal da

Vaqueira e os galgamentos serão

mais frequentes. Admite-se,

ainda, que até ao final do século

as marés vivas em preia-mar

provocarão a inundação da Va-

queira
O estudo, com a colaboração

do especialista em alterações
climáticas Filipe Duarte Santos,

incidiu sobre as zonas Barra-

Vaqueira Costa da Caparica-
Fonte da Telha e Quarteira-Vale
de Lobo, situadas em pontos di-

ferentes do litoral mas com ca-

racterísticas comuns.

Tempestades
Além dos dados deste estudo,

os efeitos da forte agitação ma-
rítima deste último Inverno teve

consequências gravosas na

costa aveirense (ver caixilho),
encontrando-se em curso a

aplicação de medidas que ten-

tam repor o areal e o cordão

dunar desta linha Duas tem-

pestades, "Hercules" e "Stepha-

nie", provocaram danos junto
às praias. O mar tirou-lhes areia

e fez avançar a linha da costa
destruindo equipamentos e sis-

temas dunares.

Nos últimos anos, "houve

enormes recuos de praia"nestas

zonas, o que "é muito impor-
tante, porque a erosão é um fe-

nómeno antigo e as alterações

climáticas, de certo modo, são

um processo novo e futuro",

alertouainvestigadora Realçou,

ainda que as alterações climá-

ticas "correspondem a apenas
15% deste problema porque a
erosão é um fenómeno muito

mais constante", enquanto a

mudança no clima pode ser re-

pentina ou resultante de fenó-

menos extremos.

A Vaqueira e as outras duas

zonas em estudo apresentam
"vulnerabilidade social, porque
são muito populosas, expostas

a processos de erosão continua-

dos, exponenciados pelas alte-

rações climáticas, como a subida

do nível do mar e a mudança da

direcção das ondas". <

Mapa que demonstra a vulnerabilidade da zona da Vaqueira



A Vaqueira é, particularmente, vulnerável
Segundo o estudo, o Porto
de Aveiro e as sucessivas

obras para estabilização da

barra e aumento dos mo-
lhes (o Molhe Norte foi au-
mentado em 200 metros)
são, geralmente, considera-
das um "importante factor

de agravamento da erosão

nas praias a Sul". O estudo

refere que a praia da Va-

queira é a zona "onde se re-

gista neste momento o

maior recuo da linha de

costa, om o desapareci-
mento recente do areal na
maré cheia (o mar toca o

enrocamento ali colocado),

agravado pela falta de aces-

sos à praia".
A zona a Sul da Vaqueira é,

particularmente, vulnerável,
incluindo casos de ligação
do mar à Ria, ultrapassando
as dunas, campos agrícolas
e estradas.

As praias em análise têm
sido protegidas com infra-

estruturas pesadas desde os

anos 70 - em 1973 foi cons-
truído um campo com 11 es-

porões, que exige frequente

manutenção. Em 2006, fo-

ram substituídos dois espo-
rões e têm sido feitos enchi-
mentos entre a Barra e o Sul

da Costa Nova, com areias

provenientes do Porto de

Aveiro. No entanto, estes en-
chimentos "não têm apa-
rentemente efeitos na zona
da Vaqueira".
Este troço da costa portu-
guesa, considerado dos

mais energéticos da Europa,
é apresentado como um

exemplo de uma "rápida
evolução costeira, com a ac-

tual Ria a desenvolver-se a

partir de um golfo separado
do mar apenas por uma es-

treita faixa de areia". A faixa

arenosa que separa a Ria do

oceano foi ocupada apenas

por pequenas comunidades

piscatórias, mas, desde a
descoberta da sua costa

como um espaço de lazer,

estas praias tornaram-se
destinos turísticos para as

populações do interior da

região, sobretudo a partir
dos anos 50.

A Vaqueira está integrada na

freguesia da Gafanha da

Boa Hora (Vagos) que, de

acordo com os Censos de

2001, tinha, na altura, 2377

residentes, um aumento de

9,6% desde 1981. No en-

tanto, tendo o mesmo ano

como referência, o número
de alojamentos aumentou

(em duas décadas) 234%.

Trata-se, essencialmente, de

segundas habitações, cujos

proprietários são prove-
nientes do eixo Coimbra, Vi-

seu e outras regiões do

país, assim como do estran-

geiro. No âmbito do Pro-

grama Polis Litoral Ria de

Aveiro, para além das inter-

venções nas obras de de-
fesa costeira, têm sido reali-
zados trabalhos de recons-

tituição de sistemas duna-
res e de criação das dunas

artificiais, nomeadamente
na praia da Vaqueira e no

troço costeiro Costa

Nova/Mira, como se en-
contra agora em curso.
O trabalho entre a Costa

Nova e Mira envolve o

transporte de cerca de 800
mil metros cúbicos de

areia, o equivalente e 1,280
milhões de toneladas, pro-
venientes do depósito de

inertes que se encontra nos

terrenos da Administração
do Porto de Aveiro, na Ga-
fanha da Nazaré (ílhavo). 4

Recarga
de areia
na Barra
já adjudicada

0 enchimento artificial de areia

na praia da Barra já foi adjudi-

cado, mas ainda falta o presi-
dente da Agência Portuguesa de

Ambiente assinar o contrato,

apurou o Diário de Aveiro. 0
presidente da Câmara de ílhavo,

Fernando Caçoilo, disse, ontem,

ao Diário de Aveiro, que a ope-

ração de recarga será iniciada

este mês, tal como se encontra

previsto, para repor o mais pos-
sível o areal perdido

Durante o último Inverno, a

praia da Barra foi seriamente

afectada pela forte agitação ma-

rítima, diminuindo o areal numa
área significativa, atingindo a

duna primária e destruindo (in-

cluindo na praia da Costa Nova)

equipamentos, entre apoios de

praia e um passadiço, que de-

sabou no início de Janeiro.

Mas, para o presidente da Câ-

mara, o enchimento não é uma

solução duradoura Por isso,

propõe a construção de dois es-

porões, com um prolongamen-
to do que se encontra a Sul da

Casa Dumar e um novo entre

este restaurante (destruído com

o mau tempo) e o Molhe SuL

Esta é a solução contra a cor-

rente erosiva de Sul para Norte

que tem retirado areia à praia 0
ministro do Ambiente, Jorge
Moreira da Silva, disse, em Ja-

neiro, na Barra, que a construção

de esporões seria avaliada 4



Soluções
para a costa

As alternativas para
enfrentar a situação,

para a especialista
Luísa Schmidt, são

proteger, através de

enchimento ou pon-
tões, acomodar, atra-
vés de regulação restri-

tiva, alterações do uso
do solo e não permis-
são de mais constru-

ção, ou retirar as cons-

truções existentes de

forma planeada. O pro-
blema afecta toda a so-
ciedade e a investiga-
dora realçou que, no

que respeita aos custos

inerentes, "todos os

poctuguese^vão ter,de

pagar a manutenção
do litoral".

Sublinhou, ainda, que
o contexto institucio-
nal "é absurdo e intrin-
cado, porque são mais
de 80 entidades com

competência na gestão

da orla costeira, além
dos municípios". Para a
coordenadora do

CHANGE, "é preciso
mudar a forma de go-
vernança destes luga-
res", mas não se pode
deixar de ter em conta
a "vulnerabilidade eco-
nómica relacionada
com a crise" que afecta
o país, colocando-se a

questão de saber se é

possível continuar a
manter o litoral e con-
tinuar a investir em es-

porões ou enchimen-
tos de areia.
As análises custo-bene-
fício cabem aos gover-
nantes para ser encon-
trada a solução mais
conveniente. "Com cer-

teza, vai ter de haver

mudanças porque o

que foi feito [nestas zo-
nas] não está a resul-

tar", defendeu. «


