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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 

A contribuição dos processos físicos de origem atmosférica que provocam uma alteração no 

nível médio do mar (NMM) relativamente ao nível previsto (maré astronómica) é designada 

por sobre-elevação meteorológica (SM). Este parâmetro é calculado através da diferença entre 

a maré observada e a maré astronómica, sendo esta reconstituída (ou prevista) pela análise 

(ou síntese) harmónica dos registos de maré disponíveis. 

Quando a ocorrência de um episódio de SM positivo coincide com a preia-mar de águas vivas 

pode originar episódios extremos de inundação da faixa costeira cuja magnitude depende das 

especificidades geográficas de cada região (Gaslikova et al., 2011; Troccoli et al., 2011; 

Hallegatte et al., 2011; Dasgupta et al., 2011; Shepard et al., 2012). 

Em Portugal, segundo Andrade et al. (2006), a SM foi considerada, até ao início da década de 

90, como um elemento forçador de importância menor, de ordem centimétrica a decimétrica, 

tendo o estudo pioneiro de Morais e Abecassis (1978) referido o valor de +0.53 m como limite 

máximo de magnitude da SM. Até aquela data apenas alguns trabalhos incluíram estimativas 

deste efeito baseadas em modelos simples de “barómetro invertido” que eram utilizadas 

como coeficiente de segurança na avaliação de cotas máximas alcançáveis pelas ondas em 

regime de temporal (Andrade et al., 2006). 

O primeiro estudo sistemático do fenómeno da SM em Portugal continental foi realizado por 

Taborda e Dias (1992), que a caracterizaram em duas tempestades, relatando a ocorrência de 

valores de sobre-elevação superiores a 1 m, em Viana do Castelo e Aveiro, e mostraram que 

este valor seria suficiente para potenciar e produzir importantes ações erosivas, destruição de 

construções ou obras costeiras e inundações na zona litoral. Os trabalhos de Gama et al. 

(1994a, 1994b, 1995, 1997), Gama (1996) e Carvalho (1999) (in Andrade et al., 2002) 

confirmaram a magnitude deste fenómeno para a parte norte da costa ocidental portuguesa. 

Mais recentemente, em Andrade et al. (2006), foram analisados dados do marégrafo de 

Cascais entre 1987 e 2000, tendo-se chegado a um valor máximo de +0.6 m associado à 

passagem de depressões extensas e muito cavadas durante o inverno. 

O principal objetivo deste relatório é caracterizar em amplitude e frequência o fenómeno de 

sobre-elevação meteorológica no litoral em estudo. Neste trabalho é utilizada uma série de 51 

anos (1960 a 2010) ampliando largamente a janela temporal utilizada em trabalhos anteriores.  
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2 Metodologia 

Neste trabalho foram analisados todos os registos horários de SM observados no marégrafo de 

Cascais entre 1960 e 2010 (incluindo os dados adquiridos pelo novo marégrafo digital, a operar 

desde 2003). Estes registos foram caracterizados no que diz respeito à amplitude. Os registos 

referentes aos anos de 1963, 1970 e 2000 não foram utilizados devido a ausência de dados ou 

por as séries apresentarem lacunas superiores a 50% das observações válidas. 

O método de quantificação da amplitude de SM consiste na estimação da componente 

residual do modelo astronómico de maré determinado pela análise harmónica, através do 

método de ajustamento dos mínimos quadrados (MMQ). Da aplicação do MMQ à série anual 

de alturas horárias de maré, resultam, por um lado, os coeficientes das constituintes 

harmónicas (parâmetros de amplitude e fase de cada constituinte), que caracterizam 

numericamente a componente astronómica de maré e, por outro, os resíduos, isto é, a série 

(não periódica) dos valores correspondentes à diferença entre as alturas obtidas a partir do 

modelo harmónico ajustado e as alturas horárias medidas, que caracterizam e quantificam a 

SM ao longo do ano em análise. 

Dado que o NMM é estimado pelo método da análise harmónica (corresponde à harmónica de 

grau zero) para cada ano de dados, as estimativas da SM ficam isentas da variação de longo 

termo e das variações inter-anuais (que se podem associar à Oscilação do Atlântico Norte). 

Este facto é importante pois poderá justificar diferenças da ordem de 5-10 cm entre os 

resultados das SM horárias estimadas neste estudo e as de estudos anteriores que não 

consideraram aquela variabilidade.  

Neste estudo analisou-se a frequência da SM (com amplitude superior a 10 cm), a amplitude 

máxima anual e ainda a tendência das curvas de percentil de SM anual.  

A análise do período de retorno da amplitude máxima anual da SM foi efetuada utilizando a 

distribuição de Gumbel simples para valores extremos. A identificação de eventuais tendências 

de variação do período de retorno baseou-se na técnica de partição do intervalo de dados, 

designada por bootstrapping (Davison e Hinkley, 1997). Esta técnica consiste na aplicação do 

procedimento de análise a intervalos de tempo sucessivamente mais curtos e convergindo 

para a data mais recente. No caso presente foram calculados diferentes períodos de retorno 

através do método de Gumbel utilizando sucessivamente os intervalos de 1960-2010, 1970-

2010, 1980-2010 e 1990-2010. 
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3 Resultados 

3.1 Frequência de eventos de sobre-elevação meteorológica 

A frequência relativa de eventos de SM foi calculada através da razão entre o número de horas 

em que a amplitude da SM excedeu 10 cm e o total de registos horários anuais. Os resultados 

desta análise são apresentados na Tabela 1. Na Figura 1 representa-se a série de ocorrências 

anuais, à qual se adicionou um filtro de média móvel com janela de 10 anos e respetiva 

regressão linear. Os resultados indicam uma tendência de aumento da frequência de eventos 

de SM, com início em meados da década de 70. 

 

Tabela 1. Estatísticas relativas à frequência da SM registada, no marégrafo de Cascais, entre 1960 e 
2010. 

Parâmetro Percentagem (%) 

Máximo 24 (1999) 

Média 14 

Mínimo  7 (2007) 

Desvio-padrão 3.8  

P50 13 

P90 19 

P95 20 

 

Os períodos de retorno para a frequência da SM calculados pelo método de Gumbel e para 

sucessivas janelas temporais (bootstrapping), estão representados na Figura 2. 

 

Os resultados obtidos através da análise de bootstrapping estão de acordo com os alcançados 

através da análise da tendência, uma vez que para janelas temporais sucessivamente mais 

curtas e mais recentes, obtêm-se períodos de retorno progressivamente menores e associados 

a frequências idênticas, ou seja os intervalos de tempo mais curtos e mais recentes associam-

se a frequências mais elevadas para o mesmo período de retorno.  
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Figura 1. Frequência anual da SM no período compreendido ente 1960 e 2010 em Cascais, respetiva 
média móvel com período de 10 anos e regressão linear. 

 

 

Figura 2. Frequência de ocorrência versus período de retorno de SM em Cascais considerando 4 janelas 
temporais sucessivamente mais curtas: 1960-2010, 1970-2010, 1980-2010 e 1990-2010. 
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3.2 Amplitude máxima de eventos de sobre-elevação meteorológica 

Da análise e quantificação de todos os eventos de SM resultaram as estatísticas das amplitudes 

máximas anuais da SM registadas entre 1960 e 2010 representadas na Tabela 2. 

 

Tabela 2. Estatísticas relativas à amplitude máxima anual da SM, registadas no marégrafo de Cascais 
entre 1960 e 2010. 

Parâmetro SM (cm) 

Máximo 61 (1979) 

Média 39 

Mínimo  23 (1971) 

Desvio-padrão 8.0 

P50 39 

P90 50 

P95 53 

 

Para remover as oscilações anuais, foi corrida uma média móvel com janela de 10 anos sobre a 

série de amplitudes máximas anuais de SM observadas entre 1960 e 2010 (Figura 3). A 

aplicação de uma regressão linear aos valores da média móvel sugere uma ligeira tendência de 

aumento da amplitude máxima anual de SM, com um coeficiente de determinação (R2) 

reduzido, de 0.31. 

A análise do período de retorno para a amplitude máxima de SM recorrendo à distribuição de 

Gumbel simples para valores extremos e ao método de bootstrapping produziu os resultados 

apresentados na Figura 4. Os mesmos períodos de retorno associam-se a amplitudes máximas 

de SM sucessivamente mais elevadas com a diminuição do intervalo de análise. 

Para os mesmos períodos de retorno, de 25, 50 e 100 anos, obtêm-se amplitudes máximas de 

SM, respetivamente, de 58, 62 e 67 cm considerando o intervalo temporal mais alargado. 
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Figura 3. Série de amplitudes máximas anuais da SM registadas entre 1960 e 2010 em Cascais, respetiva 
média móvel com período de 10 anos e regressão linear aos valores da média móvel 

 

 

Figura 4. Amplitude máxima anual da SM versus período de retorno, considerando a análise de 
bootstraping para 4 períodos sucessivamente mais curtos: 1960-2010, 1970-2010, 1980-2010 e 1990-

2010. 

Uma vez que a amplitude da SM é um parâmetro muito relevante para o risco de cheia e 

galgamento oceânico, estudou-se também a evolução no tempo das amplitudes 

correspondentes aos percentis 90, 95 e 99 do total das amplitudes de SM, aplicando um filtro 

de média móvel com janela com 10 anos. Os resultados, representados na Figura 5, são 

compatíveis com uma tendência de aumento semelhante à determinada para os valores 

máximos (Figura 3). 
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Figura 5. Evolução dos valores de amplitude de SM associados aos percentis 90, 95 e 99 da série total de 
amplitudes de SM de Cascais (período de 1960 a 2010); curvas de média móvel com janela de 10 anos e 

regressão linear aos valores da média móvel. 

 

4 Conclusões 

Em síntese, e considerando a curva inferior da Figura 4, correspondente ao período de dados 

mais alargado (1960 a 2010), extraem-se amplitudes máximas anuais de SM em Cascais de 58, 

62 e 67 cm para períodos de retorno de 25, 50 e 100 anos, respetivamente. Estes valores, 

considerados representativos da generalidade do litoral oceânico, são isentos do efeito da 

subida do NMM e das variações atribuíveis a fenómenos atmosféricos de escala temporal 

inter-anual/decenal. Embora ligeiramente inferiores, não diferem substancialmente dos 

reportados no projeto SIAM II (Andrade et al., 2006), bem como dos resultados verificados 

noutros países (Gaslikova et al., 2011; Shepard et al., 2012), confirmando uma ligeira 

tendência de aumento de amplitude de SM nas últimas décadas. Com base na análise de 

bootstraping a consideração de segmentos mais curtos e mais recentes da série total conduz a 

estimativas de períodos de retorno sucessivamente mais curtos para a mesma frequência e 

amplitude máxima de SM ou, de forma equivalente, estimam-se maiores frequências e 

amplitudes máximas de SM para o mesmo período de retorno 

No relatório do projeto SIAM II calcularam-se amplitudes de SM de 50, 54 e 58 cm para 

períodos de retorno de 25, 50 e 100 anos, respetivamente, utilizando os dados maregráficos 

entre 1987 e 2000, inferiores aos obtidos neste estudo para o intervalo 1990-2010. Os valores 

de período de retorno reportados no projeto SIAM II resultam de uma série em que a 

amplitude máxima não excede 54 cm, com os restantes valores entre 33 e 42 cm, pelo que 

dificilmente se obteriam estimativas de intervalos de retorno tão grandes como as que agora 

se calcularam. 
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A aplicação de um filtro de média móvel aos dados do marégrafo de Cascais mostra uma 

flutuação inter-decenal que justifica, em parte, o incremento da amplitude máxima de SM nas 

décadas mais recentes, evidenciada por via da técnica de bootstraping. A verificar-se o mesmo 

padrão nas próximas duas décadas, a tendência de subida de valores extremos de amplitude 

de SM detetada no passado recente poderá não se verificar no futuro próximo, podendo 

mesmo ser substituída por tendência de sinal inverso (diminuição das amplitudes máximas 

anuais de SM), em resultado da compensação requerida para manter a dimensão temporal 

desta oscilação.  

O estudo de tendências considerando a globalidade da série de Cascais pode ser interpretado 

como sugerindo uma ligeira tendência de aumento dos valores de frequência e de amplitude 

da SM anual a médio-longo prazo. No entanto, e apesar dessa tendência se verificar nas 

últimas décadas, não é expectável que, no futuro, as amplitudes de SM sejam 

significativamente superiores às observadas neste período de estudo. De facto, a curva da 

distribuição de Gumbel adota uma inclinação pequena, de 7.7% (correspondente a 0.08 

cm/ano) para o período de retorno de 100 anos; e, a esta característica, associa-se a ausência 

de condições oceânicas e morfológicas de forçamento na plataforma continental que 

propiciem a ocorrência quer de tempestades tropicais intensas ou de condições atmosféricas 

extremas, como aquelas que caracterizam o Mar do Norte, quer dos efeitos de empolamento 

associados a fundos rasos e extensos naquele domínio da margem continental. 

 

5 Referências bibliográficas 

Andrade, C., Freitas, M.C., Cachado, C., Cardoso, A., Monteiro, J., Brito, P. e Rebelo, L., 2002. 

Coastal Zones. In: Santos, F.D., Forbes, K. e Moita, R. (eds.) Climate Change in Portugal. 

Scenarios, Impacts and Adaptation Measures. Gradiva, Lisboa, 173-219. 

Andrade, C., Pires, H.O., Silva, P., Taborda, R. e Freitas, M.C., 2006. Zonas Costeiras. In: Santos, 

F.D., Miranda, P. (eds.) Alterações Climáticas em Portugal: Cenários, Impactos e 

Medidas de Adaptação – Projecto SIAM II. Gradiva Publicações, Lisboa, 169-208. 

Dasgupta, S., Laplante, B., Murray, S. e Wheeler, D., 2011. Exposure of developing countries to 

sea-level rise and storm surges. Climate Change, 106, 567-579. 

Davison A.C. e Hinkley, D.V., 1997. Bootstrap Methods and their Application. Cambridge 

University Press. UK, 193-195. 

Gaslikova, L., Schwerzamann, A., Raible, C.C. e Stocker T. F., 2011. Future storm surge impacts 

on insurable losses for the North Sea region. Natural Hazards and Earth System 

Sciences, 11, 1205-1216. 



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

 

 

Entregável 1.1.5.a  17 
Junho de 2013 
 

Hallegatte, S., Ranger, N., Mestre, O., Dumas, P., Corfee-Morlot, J., Herweijer, C. e Wood R.M., 

2011. Assessing climate change impacts, sea level rise and storm surge risk in port 

cities: a case study on Copenhagen. Climate Change, 104, 113-137. 

Morais, C.C. e Abecassis, F., 1978. Storm surge effects at Leixões. Memória 53. Laboratório 

Nacional de Engenharia Civil, Lisboa. 23 pp. 

Shepard, C.C., Agostini, V.N., Gilmer, B., Allen, T., Stone, J., Brooks, W. e Beck, M.W., 2012. 

Assessing future risk: quantifying the effects of sea level rise on storm surge risk for 

the southern shores of Long Island, New York. Natural Hazards, 60, 727-745. 

Taborda, R. e Dias, J. M.A., 1992. Análise da sobrelevação do nível do mar de origem 

meteorológica durante os temporais de Fevereiro/Março de 1987 e Dezembro de 

1981. Geonovas,1, A Geologia e o Ambiente, 89-97.  

Troccoli, A., Zambon, F., Hodges, K. I. e Marani, M., 2011. Storm surge frequency reduction in 

Venice under climate change. Climate Change, DOI: 10.1007/s10584-011-0093-x. 

 

 


