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Componentes do estudo do litoral na área de intervenção da APA, I.P. /ARH do Tejo 
 

1 Estudo do litoral na área de intervenção da APA, I.P. /ARH do Tejo 

1.1 Caracterização do forçamento meteorológico e oceanográfico 

1.1.1 Vento 

Entregável 1.1.1.a Caracterização do regime de ventos no litoral 

1.1.2 Precipitação 

Entregável 1.1.2.a Caracterização da precipitação na região hidrográfica do Tejo 

Entregável 1.1.2.b Estimativas de descarga sólida fluvial potencial 

1.1.3 Marés 

Entregável 1.1.3.a Caracterização do regime de marés 

1.1.4 Correntes 

Entregável 1.1.4.a Caracterização das correntes costeiras 

1.1.5 Sobre-elevação meteorológica 

Entregável 1.1.5.a Caracterização da sobre-elevação meteorológica 

Entregável 1.1.5.b Caracterização do regime de extremos do nível do mar 

1.1.6 Nível médio do mar 

Entregável 1.1.6.a Análise da evolução do nível médio do mar em Cascais 

Entregável 1.1.6.b Cenários de evolução do nível médio do mar para 2100 

1.1.7 Ondas 

Entregável 1.1.7.a Caracterização do clima de agitação ao largo 

Entregável 1.1.7.b Caracterização do clima de agitação junto à costa 

Entregável 1.1.7.c Caracterização do clima de agitação na zona de rebentação nas praias-piloto 

Entregável 1.1.7.d Avaliação da deriva litoral nas praias-piloto 

1.2 Caracterização da margem terrestre na situação de referência 

1.2.1 Caracterização das principais unidades geológicas e da organização geomorfológica da faixa costeira 

Entregável 1.2.1.a Caracterização das principais unidades geológicas e da organização geomorfológica da 
faixa costeira 

1.2.2 Estudo das tendências de evolução nos últimos 50-100 anos, em litoral de arriba e de acumulação 

1.2.2.1 Litorais de arriba 

Entregável 1.2.2.1.a Inventário de instabilidades nas arribas obtido por fotointerpretação 

Entregável 1.2.2.1.b Inventário de instabilidades obtido for fotogrametria aérea digital multitemporal em 
sectores de arribas selecionados 

Entregável 1.2.2.1.c Monitorização da evolução de fachadas de arribas selecionadas: técnicas e resultados 

1.2.2.2 Litorais de acumulação 

Entregável 1.2.2.2.a Análise da evolução da linha de costa em litoral baixo arenoso nos últimos 50 anos 

Entregável 1.2.2.2.b Análise da evolução da linha de costa nos últimos 50 anos – caso especial da Costa da 
Caparica 

Entregável 1.2.2.2.c Utilização de ortofotomapas e fotografias aéreas para a delimitação da linha de costa 

1.2.3 Definição de uma série de áreas piloto (praias), representativas dos diferentes segmentos costeiros, para 
o estudo da variabilidade morfodinâmica sazonal na área de intervenção da APA, I.P./ARH do Tejo, com vista à 
sua monitorização periódica 

Entregável 1.2.3.a Lista das praias-piloto representativas do litoral em estudo para teste e aplicação de 
ferramentas de monitorização e caracterização da variabilidade sazonal 

Entregável 1.2.3.b Rede de pontos de apoio das praias-piloto 
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Entregável 1.2.3.c Metodologia e frequência espácio-temporal a aplicar para monitorização e 
caracterização da variabilidade sazonal nas praias-piloto e avaliação das ferramentas de monitorização 
adotadas 

Entregável 1.2.3.d Dados em bruto resultantes dos trabalhos de campo nas praias-piloto 

Entregável 1.2.3.e Caracterização da variabilidade morfodinâmica sazonal das praias-piloto 
representativas do litoral em estudo 

Entregável 1.2.3.f Evolução morfodinâmica da região das Barras do Tejo 

1.3 Avaliação da perigosidade associada à mobilidade da linha de costa 

1.3.1 Determinação e cartografia da perigosidade associada à ocorrência de fenómenos de instabilidade em 
arribas, incluindo definição objetiva de zonas de elevada perigosidade e/ou risco 

Entregável 1.3.1.a Determinação e cartografia da perigosidade associada à ocorrência de fenómenos de 
instabilidade em arribas à escala regional 

1.3.2 Determinação e cartografia da perigosidade associada à erosão de praias e ao galgamento oceânico 

Entregável 1.3.2.a Determinação e cartografia da perigosidade associada à erosão de praias e ao 
galgamento oceânico 

1.3.3 Verificação da adequabilidade das faixas de risco/salvaguarda definidas no POOC em vigor e, se 
necessário, proceder à sua redefinição 

Entregável 1.3.3.a Estudo da adequabilidade das faixas de risco/salvaguarda definidas no POOC em vigor 

1.4 Enquadramento das soluções de intervenção 

1.4.1 Em litoral de arriba 

1.4.1.1 Definição de um quadro de referência objetivo e pormenorizado de especificações técnicas, restrições 
e recomendações a aplicar em projetos de intervenção nas arribas que se tornem necessários para reduzir 
riscos, preservar património ou assegurar a estabilidade e segurança de projetos de estruturas que envolvam o 
uso da orla costeira, assegurando simultaneamente a preservação paisagística e ambiental do litoral de arriba 

Entregável 1.4.1.1.a Definição de um quadro de referência a aplicar em projetos de intervenção nas 
arribas 

1.4.2 Em litoral arenoso e nas áreas piloto previamente identificadas 

1.4.2.1 Caracterização da capacidade de ocupação de praias 

Entregável 1.4.2.1.a Caracterização da capacidade de ocupação de praias 

1.4.2.2 Definição e teste de critérios para delimitação da linha da máxima preia-mar de águas vivas 
equinociais, como consagrado na Lei nº 54/2005 de 15 de novembro, na área de jurisdição da APA, I.P./ARH do 
Tejo 

Entregável 1.4.2.2.a Estabelecimento de critérios e metodologias para a avaliação e verificação da linha da 
máxima preia-mar de águas vivas equinociais 

Entregável 1.4.2.2.b Dados em bruto resultantes do trabalho de campo para medição da cota da linha de 
máximo espraio das ondas 

Entregável 1.4.2.2.c Estudo e parecer sobre a delimitação da linha da máxima preia-mar de águas vivas 
equinociais na faixa costeira sob jurisdição da ARH Tejo 
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1 Introdução 

O objetivo principal deste estudo consiste na avaliação da descarga sólida (caudal sólido) 

fluvial potencial proveniente das bacias hidrográficas que drenam diretamente para a região 

costeira sob jurisdição da ARH do Tejo. 

Uma das principais fontes de sedimento das zonas costeiras são os rios - neste trabalho 

entendidos como os sistemas de drenagem hierarquizados e organizados, afluentes à faixa 

costeira através de um canal de ordem superior - que transportam quantidades variáveis de 

sedimento (incluindo areia) para o mar. A descarga sólida na zona costeira veiculada pela rede 

de drenagem depende, em primeiro lugar, da capacidade produtora do sistema de erosão 

hídrica e, em segundo lugar, da eficiência da transferência dos sedimentos produzidos através 

da bacia hidrográfica até à interface com o oceano. Estes processos são regulados por um 

conjunto de fatores interdependentes: e.g., dimensões da bacia, características morfológicas, 

litologia do substrato, tipo e densidade do coberto vegetal, clima e tipo de solo. Estes fatores 

são essenciais na avaliação da descarga sólida potencial que alimenta as zonas costeiras. 

A avaliação da descarga sólida fluvial pode ser realizada de duas formas distintas. A primeira 

faz uso de modelos de correlação empírica entre a acumulação sedimentar medida a jusante 

de uma secção de controlo, tipicamente em albufeiras de barragem, e parâmetros 

morfológicos, climáticos, bióticos, geológicos e de uso de solo da bacia hidrográfica. A segunda 

abordagem estima a capacidade e a competência do transporte sedimentar através de 

medições sistemáticas do caudal ou velocidade de escoamento em secções controladas de 

uma rede hidrográfica (estações hidrométricas) e recorre a equações de transporte sólido para 

estimar a descarga sedimentar associada.  

A validação destes métodos deve recorrer a medições objetivas, instantâneas, da taxa de 

transporte sólido em suspensão ou por carga de fundo em estações sedimentológicas ou à 

medição da acumulação observada em reservatórios naturais ou artificiais. 

 

2 Métodos 

No caso específico deste estudo e devido à inexistência de uma rede de monitorização 

hidrométrica e sedimentar, a abordagem adotada baseou-se em modelos empíricos e, entre 

eles, optou-se por aqueles que estudam a produção sedimentar separadamente do transporte 

e fornecimento à faixa costeira.  

A escolha de um modelo empírico de erosão do solo, i.e. de produção sedimentar, adequado 

aos objetivos deste estudo depende da capacidade de representação dos processos 

dominantes do sistema de erosão hídrica através de um número restrito de variáveis 

quantificáveis e da disponibilidade de dados fiáveis. Avaliadas diferentes alternativas, foi 
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escolhido o modelo da RUSLE (Revised Universal Soil Loss Equation) (Renard et al., 1997), que 

deriva (e atualiza) a equação universal de perda de solo (USLE). Esta abordagem permite: 

1. discriminar e quantificar as principais variáveis intervenientes no sistema de erosão 

hídrica; 

2. avaliar a produção anual de sedimentos (numa escala temporal alargada) em bacias 

complexas e contrastantes do ponto de vista geomorfológico, ou com padrões de usos 

diversos de solo (Yoder et al., 2001); 

3. uma parametrização das variáveis suportada por estudos que consideram o caso 

Português. 

 

Acresce que a RUSLE foi utilizada em instrumentos de ordenamento e gestão do território e 

recursos nacionais (e.g., Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Tejo, 2011 e Plano de 

Gestão da Região Hidrográfica das Ribeiras do Oeste, 2011).  

De acordo com o modelo da RUSLE, desenvolvido e validado em talhões controlados, a erosão 

do solo é calculada através da equação: 

              

onde: 

  - erosão específica, a perda anual média de solo por erosão hídrica [t.ha-1.ano-1]; 

  - fator de erosividade associado à precipitação [MJ.mm.ha-1.h-1.ano-1]; 

  - fator de erodibilidade do solo [t.h.MJ-1mm-1]; 

  - fator de comprimento da encosta [adimensional]; 

  - fator de declividade da encosta [adimensional]; 

  - fator do uso de solo [adimensional]; 

  - fator de práticas de conservação [adimensional].  

Para aplicar este modelo à escala da bacia hidrográfica, é necessário modificar a 

parametrização original para garantir a validade do resultado final (Lehl et al., 2011), 

particularmente quando a informação de base é processada em ambiente SIG (Sistema de 

Informação Geográfica). No caso específico deste trabalho, as variáveis usadas foram 

parametrizadas da seguinte forma: 

1. A variação espacial do fator da erosividade da precipitação (R), na área da jurisdição da 

ARH do Tejo, foi retirada do Mapa de Fator de Erosividade de Precipitação R do INAG 

(INAG, 2011). Estes valores foram estimados tendo como base todos os eventos 

pluviosos nos quais a precipitação excedeu uma polegada (25.4 mm), segundo Zachar 

(1982).  

2. O fator de erodibilidade (K) foi calculado de acordo com tabela de correspondências 

proposta por Pimenta (1998), e utilizando como informação de base a Carta de Solos 

de Portugal à escala 1:1.000.000 (SNIAmb, 2011), que segue o sistema de classificação 

da FAO - Organização das Nações Unidas. 

http://geo.snirh.pt/AtlasAgua
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3. O fator de uso do solo (C) baseou-se na cartografia CORINE Land Cover 2006 (Caetano 

et al., 2009), na escala 1:1.000.000. Neste trabalho seguiram-se as relações entre C e a 

cobertura de solo sistematizados por Tomás (1993), utilizando como informação de 

base o nível 3 da cartografia CORINE Land Cover 2006. 

4. Para adequar o modelo da RUSLE à escala da bacia hidrográfica, os fatores L e S foram 

fundidos num único fator topográfico (LS), de acordo com Moore e Wilson (1992) e 

Kinnell (2010), através da seguinte expressão numérica: 

 

   (
                 

     
)
   

    (
   (     )

      
)

   

 

 

onde: 

         - superfície acumulada que drena para cada uma das células da 

malha que representa a bacia hidrográfica; 

         – dimensão da célula considerada – 30 m no caso presente; 

       – declive em cada célula considerada.  

Estas variáveis foram calculadas com base no modelo digital de terreno (MDT) retirado 

do projeto ASTER GDEM (2011) disponibilizado pelo serviço ArcGIS Online (2011)  

5. O fator de práticas agrícolas (P) funcionou nesta abordagem como elemento neutro 

(igual a 1), em linha com estudos anteriores que partilham com o presente trabalho de 

extensas lacunas de informação e impossibilidade de discriminação espacial desta 

variável. 

A integração dos dados e os cálculos foram realizados em ambiente SIG usando o software da 

ESRI® ArcMap10. 

A mobilidade sedimentar numa bacia hidrográfica é ainda mal conhecida, mas a carga sólida 

veiculada através de uma secção de controlo e descarregada a jusante é necessariamente uma 

fração da produção sedimentar a montante. 

Diversos estudos têm demonstrado que a produção de sedimento por unidade de superfície 

drenada diminui com o incremento da área da bacia, embora de forma não linear (cf. Cooke e 

Doornkamp, 1990 para uma revisão da literatura pertinente). Esta relação resulta da 

interdependência entre a superfície total e o vigor do relevo da bacia, que se relacionam de 

forma também inversa, sendo a rugosidade das bacias maiores - e mais maturas - geralmente 

inferior à de bacias mais jovens, e ainda da menor probabilidade de um mesmo evento de 

precipitação afetar a totalidade da área de drenagem à medida que a respetiva superfície 

aumenta. Uma consequência das observações anteriores é que o intervalo temporal de 

retenção de sedimento produzido pelo sistema de erosão hídrica nas vertentes e nos canais, 

planícies aluviais e outras armadilhas temporárias, num determinado segmento de uma bacia 

hidrográfica, aumentará com o incremento da extensão superficial e diminuição do vigor do 
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relevo da bacia, entre outras. Desta forma, a transformação da intensidade da erosão hídrica 

potencial em caudal sólido (também potencial) numa secção localizada muito a jusante (como 

é o caso das fozes fluviais) deverá ter em conta um coeficiente de correção multiplicativo, 

designado por Sedimentary Delivery Ratio – SDR, que é função das características da bacia 

hidrográfica, em especial da sua área total (Cardoso, 1984). A inexistência de medições 

objetivas nas regiões aqui estudadas tornou necessário recorrer a correlações empíricas 

apresentadas na literatura. Neste estudo, usou-se a correlação entre valores de área de 

drenagem e SDR proposta por Mitchell et al. (1980, in Cardoso, 1984) (Figura 1). 

 

 

Figura 1. Relação entre a área de drenagem e SDR (Mitchell et al., 1980, in Cardoso, 1984) e linha de 
melhor ajuste (vermelho) obtida por regressão logarítmica. 

 

3 Resultados 

3.1 Erosão Hídrica 

A aplicação da RUSLE permitiu quantificar a erosão hídrica potencial em cada uma das bacias 

hidrográficas que drenam para a faixa costeira sob jurisdição da ARH do Tejo. Algumas bacias 

de pequena dimensão, homogéneas do ponto de vista das variáveis descritoras e com padrão 

de drenagem muito simples – número de ordem dos tributários ≤ 2 e alongamento 

perpendicular à linha de costa - foram reunidas em bacias maiores, apesar de constituírem, na 

realidade, sistemas hídricos independentes: Bacia das Ribeiras Costeiras do Oeste (10 bacias 

reunidas), Bacia das Ribeiras do Sul (2 bacias reunidas) e Bacias da Água Costeira do Tejo (6 

bacias reunidas). Definiram-se no total 12 bacias hidrográficas (Figura 2) para a área de estudo, 

cujas características principais podem ser observadas na Tabela 1. 

SDR = -0.052ln(Área) + 0.374 
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Os resultados obtidos para a erosão hídrica (específica e total) potencial podem ser 

observados na Tabela 2 e a respetiva distribuição na Figura 3, para a globalidade do domínio e 

na Figura 4, por bacia. Obtiveram-se valores médios de erosão específica variáveis entre 1.82 e 

10.3 t.ha-1.ano-1, sendo a média global de 5.3 t.ha-1.ano-1 e a produção sedimentar global de 

1.34 x106 t.ano-1. 

Estes valores concordam com as estimativas de erosão do Plano das Bacias Hidrográficas das 

Ribeiras do Oeste em bacias comuns a este trabalho. 

 

 

Figura 2. Localização e designação das bacias hidrográficas que drenam para a zona costeira sob 
jurisdição da ARH do Tejo.  
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Tabela 1. Características das bacias hidrográficas na área de jurisdição da ARH do Tejo. Ver unidades das 
variáveis da RUSLE no texto. 

Bacia 
Média das variáveis RUSLE Cota 

média 
(m) 

Área 
(ha) R LS K C 

Grande Lisboa 394 2.4 0.036 0.12 108 8915 

São Domingos 364 1.7 0.034 0.17 69 6971 

Ribeiras Costeiras do Oeste 365 3.3 0.031 0.13 90 57575 

Ribeiras do Sul 355 1.8 0.022 0.1 67 10535 

Cascais 397 4.6 0.034 0.08 151 3281 

Rio Alcabrichel 347 2.9 0.033 0.17 85 15128 

Rio Alcobaça 354 3.4 0.033 0.13 129 41362 

Rio Arnóia 402 3.1 0.031 0.15 89 45628 

Rio Lizandro 398 4.4 0.031 0.19 158 16607 

Rio Sizandro 318 3.7 0.031 0.17 99 33509 

Rio Tornada 348 3.5 0.031 0.16 83 24609 

Água Costeira do Tejo 363 2.4 0.022 0.11 57 8794 

 

Tabela 2. Valores da erosão hídrica potencial, específica e total, nas bacias hidrográficas da área de 
jurisdição da ARH do Tejo. 

Bacia 
Erosão Hídrica 

Específica  
(t.ha

-1
.ano

-1
) 

Total  
(10

4
t.ano

-1
) 

Grande Lisboa 5.11 4.56 

Ribeira de São Domingos 3.70 2.58 

Ribeiras Costeiras do Oeste 5.01 5.16 

Ribeiras do Sul 1.82 1.92 

Cascais 4.78 1.57 

Rio Alcabrichel 5.76 8.72 

Rio Alcobaça 6.22 25.7  

Rio Arnóia 6.21 28.4 

Rio Lizandro 10.31 17.1 

Rio Sizandro 6.65 22.3 

Rio Tornada 6.18 15.2 

Água Costeira do Tejo 1.97 0.56 

Global Média Total 

 5.31 134
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Figura 3. Erosão específica potencial das bacias hidrográficas em estudo. 
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3.2 Caudal sólido 

Os valores de caudal sólido estimados para as bacias hidrográficas estudadas apresentam-se 

na Tabela 3. Os valores obtidos estão compreendidos entre um mínimo de caudal sólido 

específico de 0.24 t.ha-1.ano-1 na bacia hidrográfica das Ribeiras do Sul e um máximo de 1.12 

t.ha-1.ano-1 na bacia hidrográfica do Rio Lizandro. A média do caudal sólido específico em todas 

as bacias consideradas no estudo é de 0.6 t.ha-1.ano-1, conduzindo a uma estima da descarga 

sólida total da ordem de 1 x105 t.ano-1.  

As bacias do Alcobaça, Tornada e Arnóia, todas a norte de Peniche, contribuem com quase 

40% da descarga sólida total e as do Alcabrichel, Sizandro e Lizandro, a sul de Peniche, com 

outros 40%. A contribuição individual das restantes bacias é reduzida e sempre inferior a 10%. 

A expressão da produção sedimentar potencial em unidades volumétricas implica uma 

parametrização do peso específico aparente seco do sedimento (  ). Para os sedimentos 

característicos das bacias estudadas e de acordo com Lane (1943, in Sousa, 1995) e Das (1999), 

o valor de     poderá variar entre 11 e 15 kN.m-3, tendo-se assumido neste trabalho, como 

primeira aproximação o valor de 13 kN.m-3. Na Figura 4 e Tabela 3 representa-se a descarga 

sólida potencial em m3.ano-1 para cada uma das bacias estudadas. 

Com a finalidade de avaliar a contribuição sedimentar efetivamente útil para as praias do 

litoral em estudo, maioritariamente arenosas, será necessário corrigir o valor de caudal sólido 

total por um fator de compatibilidade textural. Sem prejuízo de aproximações mais 

detalhadas, esta correção pode ser realizada a partir de um índice de compatibilidade textural 

(Ic), definido pela percentagem de areia em cada tipo litológico aflorante na região em estudo. 

A determinação da compatibilidade textural média (CTM) considera o índice de 

compatibilidade textural e a área de afloramento de cada tipo litológico considerado e a área 

da bacia em estudo, de acordo com: 

    
∑        
 
   

 
 

onde: 

    – índice de compatibilidade textural de cada tipo litológico; 

    – área de afloramento de cada tipo litológico; 

  – área total da bacia e   – nº de tipos litológicos considerados. 

Admitindo que o índice de compatibilidade textural pode, em primeira aproximação, ser 

estimado a partir do estudo de Oliveira (2009), é plausível que os valores de caudal arenoso 

diminuam para 10 a 40% relativamente aos apresentados na Tabela 3. 

 

 

 



CRIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO NO LITORAL ABRANGIDO PELA ÁREA 
 DE JURISDIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA REGIÃO HIDROGRÁFICA DO TEJO 

 

 

Entregável 1.1.2.b  17 
Junho de 2013 
 

Tabela 3. Valores de caudal sólido específico e total potenciais, nas bacias hidrográficas da área de 
jurisdição da ARH do Tejo. 

Bacia 

  Caudal sólido 

SDR  
Específico 

(t.ha
-1

.ano
-1

) 
Total 

(10
3
t.ano

-1
)

 

Total 
(10

3
m

3
.ano

-1
) 

   = 1.3 t. m
-3 

Grande Lisboa 0.14 0.72 6.41 4.93 

Ribeira de São Domingos 0.15 0.57 3.96 3.04 

Ribeiras Costeiras do Oeste 0.14 0.69 6.71 5.16 

Ribeiras do Sul 0.13 0.24 2.53 1.95 

Cascais 0.19 0.92 3.02  2.32 

Rio Alcabrichel 0.11 0.65 9.85  7.58 

Rio Alcobaça 0.06 0.38 15.6  12.0 

Rio Arnóia 0.06 0.35 15.8  12.1 

Rio Lizandro 0.11 1.12 18.5 14.2 

Rio Sizandro 0.07 0.48 16.0  12.3 

Rio Tornada 0.09 0.54 13.3  10.3 

Água Costeira do Tejo 0.22 0.39 1.20  0.93 

Global  Média Total Total 

  0.59 113
 

86.8
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Figura 4. Distribuição espacial da erosão hídrica específica (t.ha
-1

.ano
-1

) e caudal sólido total (m
3
.ano

-1
) 

potencial das bacias hidrográficas em estudo. 
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4 Validação 

A validação dos valores de caudal sólido obtidos pela metodologia empírica aplicada neste 

estudo ficou inteiramente dependente dos elementos referidos por Cardoso (1984) para o 

assoreamento da barragem do Rio da Mula, devido à inexistência de uma rede alargada de 

monitorização do caudal sólido. De facto, não foram encontrados na região sob jurisdição da 

ARH do Tejo, outros elementos objetivos que permitissem calibrar e validar os resultados da 

aplicação da RUSLE. 

O rio da Mula é um curso de água permanente, cuja nascente se localiza na linha de cumeada 

da serra de Sintra e se desenvolve ao longo da encosta sul (Cardoso, 1984). Segundo o mesmo 

autor, a bacia hidrográfica atravessa os afloramentos graníticos de idade neocretácica, 

denominados de Granitos de Sintra, de cuja alteração resultam areias e saibros quartzo-

feldspáticos, para além de sedimentos silto-argilosos. A albufeira de barragem entrou em 

funcionamento no ano de 1932 e Cardoso (1984) obteve e listou os dados disponíveis sobre 

medições do assoreamento dessa albufeira. O estudo refere um volume acumulado de 25 036 

m3 desde finais de 1962 até Julho de 1983 (21 anos), obtido por comparação de 

levantamentos, i.e. aproximadamente 1190 m3.ano-1. 

A perda de solo média anual desta bacia hidrográfica foi estimada, pelo mesmo autor, em 31.7 

t.ha-1.ano-1 (utilizando a USLE e uma área de drenagem de 2.8 km2) o que corresponde a um 

caudal sólido específico de 9.2 t.ha-1.ano-1 considerando um SDR de 0.29. Cardoso (1984) usou 

um fator de conversão massa-volume de 1.5 t.m-3 obtendo-se da USLE uma estimativa do 

caudal sólido anual de 1720 m3.ano-1.  

Com a finalidade de validar os resultados obtidos através da formulação empírica usada neste 

estudo, aplicou-se a metodologia usada nas bacias hidrográficas sob jurisdição da ARH do Tejo 

à bacia de drenagem do Rio da Mula, a montante da secção da barragem, com os resultados 

que constam na Tabela 4. Obteve-se um valor de erosão específica de 11.5 t.ha-1.ano-1 para 

aquela bacia, definida neste estudo com 3.2 km2. Este valor corresponde a um caudal sólido de 

829 m3.ano-1, o que se aproxima razoavelmente das medições referidas em Cardoso (1984). 

 

Tabela 4. Valores de erosão hídrica e caudal sólido específico e total potencial, estimados através do 
método da RUSLE para a bacia hidrográfica do Rio da Mula. 

Bacia 

Erosão Hídrica  Caudal Sólido 

Específica  
(t.ha

-1
.ano

-1
) 

Total  
(t.ano

-1
) 

SDR 
Específico 

(t.ha
-1

.ano
-1

) 
Total 

(t.ano
-1

) 

Total 
(m

3
.ano

-1
) 

   = 1.3 t. m
-3

 

Rio da Mula 11.0 3.42  10
3
 0.32 3.5 1.09  10

3
 8.29  10

2
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5 Conclusões 

O volume total de sedimento debitado pelas ribeiras que drenam para o troço costeiro em 

estudo foi estimado em 1x105 m3.ano-1. Este valor muito provavelmente, diminuirá mais de 

50% quando se considera a fração arenosa, com interesse para o balanço sedimentar do 

sistema costeiro. Estes resultados devem ser considerados com prudência dadas as limitações 

inerentes aos dados de base, à metodologia e aos elementos de validação. A contribuição das 

diferentes bacias hidrográficas é assimétrica, ocorrendo bacias que têm produção sedimentar 

muito reduzida, nos troços Cabo Raso – Espichel e adjacentes à península de Peniche. As 

estimativas de caudal sólido fluvial têm significado relativo diferente, quando comparadas com 

a intensidade admitida para a deriva litoral potencial em diferentes segmentos da costa, em 

função da respetiva orientação espacial. 

 

6 Recomendações 

Considerando a importância que o fornecimento sedimentar fluvial pode ter para o balanço 

sedimentar do sistema costeiro e que os elementos disponíveis para validar as estimativas 

apresentadas neste trabalho são muito limitadas, recomenda-se: 

6. Multiplicar os exercícios de validação do método aqui apresentado, estendendo-o a 

outras bacias mais representativas; de facto, a bacia hidrográfica do Rio da Mula, 

usada no exercício de validação, não é representativa das restantes bacias em estudo, 

pelas suas pequenas dimensões, elevada rugosidade morfológica e precipitação 

atípica. 

7. Estabelecer uma rede de monitorização de caudais sólidos dispersa pela área de 

jurisdição da ARH do Tejo, permitindo conhecer melhor as particularidades das bacias 

hidrográficas em estudo e, simultaneamente, construir uma base-de-dados objetiva 

para efeitos de calibração. 

8. Estudar as características texturais e, eventualmente, composicionais típicas dos 

sedimentos debitados na faixa costeira por cada sistema hidrográfico e proceder à sua 

comparação com a assinatura textural e composicional dos sedimentos residentes em 

diferentes células costeiras. 
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