
TEMPORALIDADE DA PAISAGEM

Morfologia do Litoral
 
O lugar em estudo compreende um sistema litoral composto de areias de duna. Estes 
sistemas caracterizam-se por serem extremamente instáveis e dinamicos. Esta instabilidade 
é conferida pela energia dos seus agentes modeladores  como os ventos, ondas, marés e 
correntes bem como pela acção do Homem. Desta conjugação de factores surge uma morfo-
logia característica e em continua transformação. Esta morfologia é composta  pela  praia e 
cordão dunar adjacente,com dunas transversais N-S e dunas longitudinais com orientação 
E-O e ESE-ONO 
 As dunas frontais, primárias ou móveis constituem o primeiro obstáculo ao  avanço 
do mar para o interior, o que determina o seu carácter mutante e a sua função protectora. O 
seu perfil transversal é assimétrico, com a vertente virada ao mar abrupta, provocada pela 
erosão durante os temporais, sendo a vertente interior mais suave devido à deposição de 
sedimentos por deflacção.As dunas primárias possuem baixa capacidade de carga uma vez 
que estão em constante evolução do ponto de vista morfológico.São áreas extremamente 
sensíveis do ponto de vista ecológico.
 As dunas interiores ou secundárias resultam da evolução de dunas primárias para o 
interior. Caracterizam-se por possuir um coberto vegetal mais desenvolvido (estrato 
sub-arbustivo,arbustivo e por vezes árvores) do que as dunas móveis, havendo assim 
restrição ao movimento das partículas arenosas. Sao zonas do sistema dunar mais estabiliza-
das e com  capacidade de carga superior às dunas móveis, onde os processos de transforma-
ção têm uma velocidade reduzida. 
 Entre as dunas interiores e as dunas frontais situa-se o espaço inter-dunar.Este 
possui a maior capacidade de carga deste sistema devido à topografia que o configura, nome-
adamente á protecção fornecida pelas dunas em relação á acçao do vento e do mar, 
ocorrendo processos mais lentos propícios ao desenvolvimento de solo e de cobertura 
florestal.Constituem áreas de menor sensibilidade ecológica. Nos espaços inter-dunares 
surgem frquentemente depressões intra-dunares que resultam da evolução do sistema dunar 
permitindo a formação de habitats característicos de zonas mais húmidas devido á proximi-
dade dos níveis freáticos nomeadamente no inverno. 
 A manutenção destes sistemas húmidos, que outrora eram considerados focos de 
doenças , mas que actualmente são consideradas zonas extremamente importantes do ponto 
de vista da biodiversidade e do valor florístico da paisagem, depende da manutenção de água 
nos lençois freáticos. Esta condição so é possível se as dinâmicas de flutuação e recarga 
destes lencois for assegurada, nomeadamente atravez da restrição á construção, mantendo 
o nível elevado de permeabilidade das areias. Simultaneamente ao permitir a recarga natural 
dos aquíferos estamos a conferir a uma escala mais alargada, a possibilidade de utilização da 
água como bem essencial para a agricultura ou para consumo próprio
 A erosão acelarada na faixa litoral da Costa da Caprarica-Praias de S.João, relacio-
nada com a realização de dragagens para construção de aterros e construção de esporões 
que alteraram a dinâmica dos sedimentos e artificializaram o ecossistema, bem como o desor-
denamento das implantações urbanas, apoios e acessos á praia destruindo a morfologia 
dunar e a vegetação que a ocupa ( principal factor de estabilização dunar) são alguns dos 
vectores que contribuiram/contribuem para uma degradação progressiva da paisagem em 
estudo.
 A Mata e praias de S joao ( NORTE e OESTE) encontram-se deste modo ameaça-
das, uma vez que a morfologia dunar se encontra em morfogenese pela sua condição de 
interface com o mar e sobre pressão antrópica, contribuindo estes factores para que não se 
cumpram objectivos de protecção dunar e fixação de areias, numa faixa com sedimentação 
nula.
 Na zona NOROESTE , junto ao Aterro da Silopor , os sedimentos que migraram da 
restinga existente entre a Cova do Vapor e o Bugio formaram  uma duna primária que se 
encontra em fase de formação.Uma lagoa  surge simultaneamente devido á colmatação das 
areias junto ao aterro. Embora careça de tratamento da água afirma-se como uma oportuni-
dade de desenvolver  um coberto vegetal com maior valor ecológico. O facto de não existirem  
apoios de praia ou construções, numa zona em que o balanço sedimentar é positivo contribui 
para a estabilização deste sistema, sendo apenas necessário organizar as passagens 
pedonais em direcção á praia

Sistema de Valas

 É possível identificar duas valas de enxugo utilizadas para drenar o antigo pântano 
que se estendia à trafaria e possibilitar a agricultura. Estas valas cumprem a função de drenar 
os terrenos prevenindo inundações, nomeadamento no inverno quando o nível freático, 
próximo da superfície, sobe . Encontram-se ocultas na paisagem, em estado degradado, sem 
uma cobertura vegetal adequeada e parecem ser alvo de descargas não autorizadas de esgo-
tos como no caso do bairro dos Torrões. 
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figura.84 Duna frontal desprotegida e sujeita a pressão antrópica figura.85 Cova do Vapor situada sobre a duna primária

figura.86 Bairro dos Torrões situado sobre as areias figura.87 Duna em formação junto ao Aterro da Silopor.

figura.88 Seccionamento do espaço interdunar por vias de trânsito

figura.89 Espaço dunar formado pela represa das areias junto ao aterro.Delimitação de lagoa pelo canavial figura.90 Vala de Enxugo


