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1 Introdução 

A Praia de S. João da Caparica corresponde à praia nº 13 do Plano de Ordenamento da Orla 

Costeira Sintra-Sado, onde é referida como “Praias de São João”, subdividindo-se na praia de 

São João (Norte) e São João da Caparica (Sul). Trata-se de um troço com cerca de 1.4 km de 

extensão com orientação aproximada sudeste – noroeste, limitada por dois esporões: o 

esporão da Cova do Vapor (EV1) a noroeste, com cerca de 360 m de comprimento, para norte 

do qual se encontra a Praia da Cova do Vapor; e o esporão EC7 a sudeste, com cerca de 140 m 

de comprimento, correspondente ao limite norte do paredão da frente oceânica da povoação 

da Costa da Caparica. O esporão EV1 impõe um desfasamento em longitude na linha de costa 

entre os dois areais que separa, sendo que a praia de S. João da Caparica se apresenta 

deslocada cerca de 150 m para leste relativamente à praia da Cova do Vapor. O setor norte da 

Praia de S. João da Caparica apresenta tipicamente uma berma de praia larga (entre 50 a 100 

m), limitada por um edifício dunar que atinge cotas de 7 a 8 m (NMM), o qual se encontra 

muito alterado por intervenção humana; a duna é interrompida por acessos pedonais e 

passadiços, o tardoz foi afectado pela instalação de parques de estacionamento e o edifício 

dunar ocupado por infraestruturas de apoio ao uso balnear, de caráter permanente, cujas 

dimensões podem atingir 1000 m2 (Figura 1). O setor sul do troço em estudo é caracterizado 

por uma face de praia estreita, tipicamente sem berma, adoçada à estrutura aderente que 

defende o parque de campismo INATEL Caparica (Figura 2). 

 

 

Figura 1. Aspeto geral da zona central da Praia de S. João da Caparica (em 6 de Outubro de 2011) 
mostrando uma berma de praia larga e dois apoios de praia sobre a duna frontal, contribuindo para a 

sua degradação. Fonte: SIARL, 2013. 
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Figura 2. Aspeto geral do setor sul da Praia de S. João da Caparica (em 6 de Outubro de 2011) mostrando 
a praia estreita que se desenvolve em frente ao quebra-mar aderente construído como proteção ao 

parque de campismo INATEL Caparica. Fonte SIARL, 2013. 

 

A Praia de S. João da Caparica é, à semelhanças das restantes praias do troço litoral entre a 

Cova do Vapor e o Cabo Espichel, alvo de elevada procura para uso balnear, o que levou ao 

estabelecimento de infraestruturas de serviço e de equipamentos de uso coletivo (por 

exemplo, parques de campismo), localizados na orla costeira. O aumento da pressão antrópica 

veio acentuar o risco associado aos fenómenos de inundação de erosão costeira, dos quais 

existem relatos desde pelo menos a segunda metade do séc. XIX (Pinto et al., 2007).  

Em 1957 e 1958 testaram-se várias soluções (dunas artificiais, paliçadas, diques de pedra e 

terra, etc.) para conter a erosão, primeiro no extremo norte deste troço e, posteriormente, 

mais para sul,  até à região de S. João da Caparica (Freire, 1989). Entre 1959 e 1963 surgiram as 

primeiras obras de engenharia pesada na região da Cova do Vapor (dois esporões, ligados por 

uma estrutura de defesa longitudinal). Na sequencia da inundação de 1964, que afectou o 

núcleo urbano da Costa da Caparica, construiu-se entre 1968 e 1973 um paredão - que fixou o 

traçado da linha de costa numa extensão de 2.5 km, entre o limite sul da praia de S. João da 

Caparica e a Nova Praia - e um pente de sete esporões, com 180 m de comprimento, dispostos 

perpendicularmente à linha de costa, distando em média de 330 m entre si (Pinto et al., 2007). 

Entre 1998 e 2002 ocorreram diversos episódios erosivos, intensos mas localizados, no troço 

que se estende para sul do esporão sul da Cova do Vapor até à região sul da praia de S. João da 

Caparica, sempre nos meses de inverno. O impacto daquelas erosões levou a uma intervenção 

de fundo,  em 2003, de reparação e consolidação das estruturas de defesa rígidas no segmento 

norte da frente urbana da Caparica,  e ainda ao reforço do cordão dunar para norte do esporão 

EC7, utilizando areias locais. Entre 2004 e 2006 concluíram-se as obras de reparação e 

reperfilamento do paredão e campo de esporões da Caparica, sendo ainda em 2006 

artificialmente reconstruído parte do cordão dunar da praia de S. João da Caparica, recorrendo 

uma vez mais a empréstimo de areias locais. No inverno de 2007/2008 o mar erodiu e galgou 
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em numerosos pontos o edifício eólico, conduzindo a nova e extensa intervenção de 

reperfilamento, reforço e consolidação daquele cordão, com carácter de emergência, entre S. 

João da Caparica e a Cova do Vapor, especialmente na metade sul do troço de S. João da 

Caparica, ainda efetuada à custa de mobilização e empréstimo de areias locais. 

As praias contidas entre esporões e a praia de S. João da Caparica foram objeto de recarga 

artificial em 2007, 2008 e 2009, utilizando areias dragadas do canal do Tejo pela Administração 

do Porto de Lisboa, operação que não foi retomada até ao presente. Foram ainda feitas 

intervenções pontuais de reforço do cordão arenoso e de extensão em 70 m da defesa 

aderente de S. João da Caparica, em 2010 e 2011.  

Na primeira década do séc. XX esta praia experimentou variações morfológicas muito 

significativas, tipicamente associadas a tempestades no inverno marítimo, com erosão da 

parte superior do perfil de praia e, ocasionalmente,  galgamento e desmonte localizado do 

edifício eólico, seguidas de recuperação volumétrica – nem sempre total - nos meses de 

calamaria. Parte destas transformações corresponde à dinâmica morfossedimentar 

característica das praias e outra parte à expressão de uma tendência erosiva. O presente 

relatório descreve a evolução morfológica e volumétrica da Praia de S. João da Caparica ao 

longo dos dois anos e meio do programa de monitorização, levado a cabo entre março de 2011 

e junho de 2013. 

 

2 Metodologia 

Executaram-se campanhas de aquisição de dados de alta resolução de toda a superfície 

emersa da praia entre o esporão da Cova do Vapor (EV1) e o esporão EC7, com periodicidade 

mínima trimestral (Tabela 1). O levantamento de janeiro de 2013 teve como objetivo registar 

as alterações induzidas pelo temporal de 19 de janeiro de 2013 que afetou o litoral centro-

oeste de Portugal. O procedimento de aquisição, pós-processamento e análise dos dados 

seguiu o protocolo descrito no âmbito do Entregável 1.2.3.e. Caracterização da variabilidade 

morfodinâmica sazonal das praias-piloto representativas do litoral em estudo.  

Executaram-se levantamentos de perfis de praia com recurso a equipamento GNSS (Sistemas 

Globais de Navegação por Satélite) da marca Leica Geosystems – modelos GPS 900 e NetRover, 

operado com recurso a correções em tempo real. Mediram-se pontos em modo automático 

(espaçados de 1m) ao longo de segmentos transversais à linha de costa, paralelos e distando 

cerca de 30 m entre si, até cobrir a extensão total da praia (Figura 3). O limite em terra 

correspondeu à base da duna ou paredão (no setor sudeste da praia); para o lado do mar 

atingiram-se sempre cotas abaixo do nível médio do mar (NMM).  

A análise da variação da linha de costa foi efetuada com recurso às aplicações Digital Shoreline 

Analysis System (Thieler et al., 2009) e Shoreline Change Mapper (Psuty et al., 2010), com uma 

resolução de 10 m ao longo do comprimento da praia. 
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Tabela 1. Datas e cotas da maré-baixa (m relativo ao NMM) das campanhas concretizadas entre março 
de 2011 e junho de 2013 na praia de S. João da Caparica. 

Data da campanha Maré 

19 março 2011 -1.68 

4 junho 2011 -1.12 

11 setembro 2011 -1.02 

30 novembro 2011 -1.02 

11 março 2012 -1.56 

6 junho 2012 -1.41 

4 setembro 2012 -1.18 

2 dezembro 2012 -1.05 

21 janeiro 2013 -0.55 

1 março 2013 -1.40 

11 junho 2013 -1.04 

 

 
Figura 3. Levantamento topográfico de alta resolução da praia de S. João da Caparica em 6 de junho de 
2012. As linhas a preto correspondem a pontos coordenados espaçados de 1 m. A distância entre perfis 

transversais adjacentes é de aproximadamente 30 m. 
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3 Resultados 

As campanhas sazonais levadas a cabo entre março de 2011 e junho de 2013 na praia de S. 

João da Caparica resultaram num total de 11 levantamentos topográficos de alta resolução de 

toda a superfície da praia emersa, entre o NMM e a Linha de Máxima Preia Mar de Águas Vivas 

Equinocial (LMPMAVE). A praia de S. João da Caparica manteve as mesmas características 

morfológicas ao longo dos dois anos e meio de monitorização: no setor norte, a face de praia 

articula-se numa berma larga que dá lugar a um edifício dunar contíguo à alta praia; a sul, a 

praia subaérea reduz-se a uma face de praia  estreita adoçada à defesa longitudinal aderente 

ou dela separada por uma berma estreita e efémera. Em alguns levantamentos observou-se 

que a face de praia terminava à cota do NMM contra a defesa aderente (Figura 4). As 

variações entre levantamentos sucessivos chegam a atingir 20% da volumetria média da praia, 

calculada entre o NMM e o seu limite terrestre, o que corresponde a variações do prisma 

sedimentar global da ordem de 65000 m3 (Figura 5 e Tabela 2). 

A análise do balanço sedimentar à escala sazonal (efetuada para a área mínima comum a 

todos os levantamentos, incluindo superfície abaixo do NMM) ilustra remobilização 

sedimentar intensa, que chega a alcançar 94000 m3 entre levantamentos separados de 3 

meses (Figura 6 e Tabela 3). Verifica-se que os balanços sedimentares positivos ocorrem 

sempre na primavera/verão marítimos, entre março e junho e/ou junho e setembro e os 

balanços negativos no  outono/inverno, entre setembro e dezembro e/ou dezembro e março. 

Os mapas de diferenças de elevação entre campanhas sucessivas mostram a distribuição 

espacial de ganhos e perdas sedimentares ao longo da praia subaérea e revelam um padrão de 

rotação, com comportamentos geralmente inversos entre os dois extremos da praia (Figura 7). 

Este comportamento é corroborado pelos resultados da análise da evolução sazonal da linha 

de costa (materializada pelo NMM) entre campanhas sucessivas, apresentados na Figura 8, 

embora no intervalo de tempo em análise a praia tenha experimentado perda líquida de 

sedimentos. 

Nos dois primeiros trimestres monitorizados em 2011 (março - junho e junho - setembro) a 

praia de S. João da Caparica sofreu erosão persistente no sector noroeste e acreção no sector 

sudeste. As variações mais significativas ocorreram ao nível da face de praia, sendo visível uma 

clara rotação da linha de costa em sentido horário, com um recuo da ordem dos 60 m junto ao 

esporão EV1, a noroeste, e um avanço de cerca de 50 m junto ao esporão EC7, a sudeste 

(Figura 8). Este padrão inverteu-se no terceiro trimestre monitorizado, entre setembro e 

dezembro de 2011, com acentuada erosão no sector sudeste, acompanhada de um recuo de 

cerca de 36 m da linha de costa. Os volumes perdidos neste período não foram, no entanto, 

compensados com ganhos no sector noroeste, tendo-se detetado uma perda de de 60000 m3 

de sedimento do sistema.  

O primeiro semestre de 2012 mostrou uma tendência semelhante à verificada entre março e 

setembro de 2011, com erosão no sector noroeste e acreção no sector sudeste (Figura 7 e 
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Figura 8). As variações mais significativas ocorreram novamente ao nível da face de praia, 

tendo-se registado avanços na posição da linha de costa entre 30 e 40 m na zona central e sul 

da praia.  
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Figura 4. Modelos digitais de terreno correspondentes a cada levantamento topográfico de alta 
resolução da superfície da praia subaérea de S. João da Caparica. 
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Figura 5. Volume total da praia emersa (entre a base da duna e o NMM) da praia de S. João da Caparica 
em cada campanha (barras a azul) e variação do volume relativo à média (linha quebrada). 

 

Tabela 2. Praia de S. João da Caparica: volume total da praia emersa (entre a base da duna e o NMM) 
em cada campanha. 

Data Volume acima do NMM (m
3
) 

19 março 2011 293 370 

4 junho 2011 335 854 

11 setembro 2011 331 743 

30 novembro 2011 277 919 

11 março 2012 265 979 

6 junho 2012 280 401 

4 setembro 2012 328 110 

2 dezembro 2012 274 371 

21 janeiro 2013 225 443 

1 março 2013 212 663 

11 junho 2013 225 834 
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Figura 6. Balanço sedimentar sazonal e anual da praia S. João da Caparica. Volume total de acreção 
(barras a azul), volume total de erosão (barras a vermelho) e volume residual (linha quebrada) entre 

campanhas sucessivas, e entre os meses de junho de cada ano, calculados para a área mínima comum 
entre campanhas. 

 

Tabela 3. Valores do balanço sedimentar sazonal e anual para a praia S. João da Caparica.  

Período Acreção (m
3
) Erosão (m

3
) Balanço (m

3
) 

março 2011 a junho 2011 69 213 -21 276 47 937 

junho 2011 a setembro 2011 36 394 -36 957 -562 

setembro 2011 a dezembro 2011 13 556 -73 204 -59 648 

dezembro 2011 a março 2012 24 356 -28 110 -3 754 

março 2012 a junho 2012 27 234 -9 702 17 532 

junho 2012 a setembro 2012 48 576 -9 714 38 862 

setembro 2012 a dezembro 2012 9 956 -53 531 -43 575 

dezembro 2012 a março 2013 900 -94 761 -93 861 

março 2013 a junho 2013 47 410 -28 863 18 548 

junho 2011 a junho 2012 27 947 -74 561 -46 614 

junho 2012 a junho 2013 11 009 -90 697 -79 688 
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Figura 7. Distribuição espacial de diferenças de elevação (para a área mínima comum) calculadas a partir 
de MDT obtidos em campanhas sucessivas na Praia de S. João da Caparica, evidenciando os locais onde 

ocorreram perdas (laranja-vermelho) e ganhos (verde) sedimentares. 
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Figura 8. Variação da linha de costa (NMM) entre março de 2011 a junho de 2013, na praia de S. João da Caparica. A distância entre perfis é de 10 m. 
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Tabela 4. Variação da linha de costa (NMM) entre campanhas sucessivas, de março de 2011 a junho de 
2013, na praia de S. João da Caparica. Valores (em m) médios e máximos dos avanços e recuos. 

 

Entre setembro e dezembro de 2012 a praia voltou a registar erosão, mais pronunciada na 

zona centro e sudeste, com valores máximo de recuo de cerca de 30 m e ligeira acreção e 

avanço da linha de costa no setor noroeste. Entre dezembro de 2012 e março de 2013 

observa-se erosão generalizada da praia de S. João da Caparica (Figura 9). A tempestade de 19 

de janeiro de 2013 (descrita no Entregável 1.2.3.e. Caracterização da variabilidade 

morfodinâmica sazonal das praias-piloto representativas do litoral em estudo) promoveu a 

remoção de um volume muito considerável de sedimento, tendo-se registado perdas 

sedimentares da ordem dos 50000 m3 e recuo de toda a linha de costa, com magnitude de  20 

m, em valor médio, e máximo de 41 m, no setor sudeste ( 

Tabela 4 e Figura 9). A magnitude do recuo observado em consequência deste temporal 

excedeu em 2 a 5 vezes a das variações observadas nos restantes levantamentos. Os processos 

erosivos persistiram e predominaram até junho de 2013, observando-se evoluções de sinal 

contrário em regiões localizadas, no centro e terço norte do areal, que ilustram alguma 

recuperação volumétrica da praia (Figura 7 e Figura 8). 

Os eventos erosivos são geralmente acompanhados da formação de escarpas de dimensão 

métrica amputando a margem da berma (Figura 10), especialmente nos setores central e 

norte.  

Os resultados sugerem alguma estabilidade da posição da linha de costa num segmento 

localizado 300 m a 600 m para sul do esporão EV1, onde se instala o centro de rotação da praia 

Período Variação média Avanço máximo Recuo máximo Variação máxima 

março 2011 a junho 2011 0.3 28.3 -24.5 28.3 

junho 2011 a setembro 2011 4.2 41.5 -36.3 41.5 

setembro 2011 a dezembro 2011 -12.5 25.5 -36.3 36.3 

dezembro 2011 a março 2012 6.0 24.8 -27.1 27.1 

março 2012 a junho 2012 15.4 41.1 -5.7 41.1 

junho 2012 a setembro 2012 1.8 31.4 -31.9 31.9 

setembro 2012 a dezembro 2012 -7.7 20.1 -32.3 32.3 

dezembro 2012 a janeiro 2013 -21.3 0 -40.9 40.9 

Janeiro 2013 a março 2013 -6.4 21.2 -28.3 28.3 

março 2013 a junho 2013 0.1 41.8 -30.9 41.8 

junho 2011 a junho 2012 13.1 45.0 -10.1 45.0 

junho 2012 a junho 2013 -32.2 7.4 -56.4 56.4 
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que se apresenta assim deslocado para norte do centro geométrico. Este comportamento é 

responsável por variações da largura da praia emersa que podem alcançar 80 m (Figura 8).  

 

 

Figura 9. Distribuição espacial das diferenças de elevação obtidas por comparação dos MDT anterior ao 
temporal de 19 de janeiro de 2013 (2 dezembro 2012) e imediatamente a seguir aquele evento (21 

janeiro 2013) na Praia de S. João da Caparica, evidenciando os locais onde ocorreram perdas (laranja-
vermelho) e ganhos (verdes) sedimentares. 
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Figura 10. Escarpas limitando a berma no extremo noroeste da praia de S. João da Caparica. Vista para 
norte, com o esporão EV1 em segundo plano A - 1 de março de 2013; B - 11 de junho de 2013. 

 

As variações anuais, obtidas a partir da comparação dos levantamentos de junho de cada ano 

de monitorização são comparáveis em magnitude e distribuição espacial às registadas a escala 

sazonal (Tabela 4 e Figura 11), não sendo possível detetar um padrão de evolução de longo 

termo. A comparação das situações levantadas em junho de 2012 e junho de 2013 mostra 

essencialmente os impactos do temporal de 19 de janeiro de 2013.  

A 

B 
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Figura 11. Distribuição espacial das diferença de elevação e da evolução da posição da linha de costa obtida por 

comparação de MDT dos meses de junho na Praia de S. João da Caparica, evidenciando os locais onde ocorreram 
perdas (laranja-vermelho) e ganhos (verdes) sedimentares a escala anual. 

 

 

4 Conclusões 

A Praia de S. João da Caparica experimenta variações volumétricas de magnitude considerável 

no sector subaéreo do perfil, com perdas/ganhos sazonais da ordem de 104m3 e migração da 

linha de costa de largas dezenas de metros, capaz de afetar toda a superfície da praia emersa 

até ao seu limite terrestre. A magnitude e frequência destas variações são incompatíveis com 

opções de ocupação de caráter definitivo, de que há exemplos no troço aqui estudado, pelo 

risco que se lhes associa. 

As variações observadas no período de monitorização mostram alternância no tempo dos 

processos de acumulação/erosão e, frequentemente, sinais opostos desta variação nos 

extremos da praia. Embora o intervalo temporal coberto pela monitorização seja insuficiente 

para caracterizar objectivamente a variabilidade sazonal, os resultados sugerem que ela é 

dominada por rotação no sentido horário, com erosão e recuo do setor noroeste e acreção no 

setor sudeste até setembro, e comportamento inverso no outono e primeiros meses do 
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inverno marítimo, entre setembro e dezembro. Esta oscilação em torno de um centro de 

rotação localizado preferencialmente na metade norte da praia, que implica para além das 

trocas sedimentares de natureza transversal, transferência longilitoral de sedimento,  parece 

caracterizar a resposta morfodinâmica mais frequente às solicitações oceanográficas 

permanentes. Em situação de tempestade muito intensa, como a de janeiro de 2013, a 

totalidade da praia subaérea perde sedimento, não tendo sido possível medir o intervalo de 

tempo requerido para recuperação volumétrica total, apenas se podendo adiantar que será 

superior a cinco meses. A duração do programa de monitorização impossibilita a detecção de 

tendências de evolução de longo termo , bem como a generalização do modelo acima descrito 

para intervalos de tempo superiores, de dimensão decenal.  
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