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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 Objetivos 

Este relatório tem como objetivo realizar a análise da evolução do nível médio do mar com 

base na série de dados do marégrafo de Cascais.  

 

2 Introdução  

O marégrafo de Cascais, sob a responsabilidade do Instituto Geográfico Português (IGP), é um 

dos marégrafos mais antigos de Portugal e de toda a Península Ibérica. Opera desde 1882, com 

uma série de registo de dados do Nível Médio do Mar (NMM) superior a 100 anos e, apesar de 

algumas falhas, apresenta uma das mais longas séries maregráficas existentes no mundo. O 

marégrafo está localizado numa costa oceânica aberta, sem constrangimentos locais 

significativos, e encontra-se numa zona com movimentos verticais reduzidos: a atividade 

(neo)tectónica é consideravelmente baixa e não existe influência significativa do ajustamento 

glacio-eustático (AGI), resultante da variação de carga superficial imposta pelo gelo acumulado 

no último período glaciar e fusão posterior. Estes factos tornam o registo do marégrafo de 

Cascais um dos mais importantes e mais estudados para a determinação da subida do nível do 

mar (SNM), e as taxas de subida relativa do NMM daí extraídas mostram-se muito 

semelhantes aos valores absolutos globais.  

Face à sua relativa importância e, dado o papel que os marégrafos desempenham na 

monitorização da subida do nível de mar (Douglas e Peltier, 2002), bem como de eventos de 

sobre-elevação meteorológica, o IGP instalou em Novembro de 2003 um novo equipamento, 

localizado num edifício da Marina de Cascais, próximo do antigo marégrafo analógico de poço 

e da estação permanente GNSS (Global Navigation Satellite System) de Cascais. Este novo 

equipamento acústico está equipado com sensores de pressão atmosférica e de temperatura 

do ar e da água, tornando-o num equipamento moderno e atual de modo a poder integrar 

redes internacionais de monitorização do NMM. O marégrafo passou assim, a fazer parte das 

redes do SLEAC - Sea Levels along the European Atlantic Coastline e do GLOSS - The Global Sea 

Level Observing System. Ainda recentemente, foi alvo de um upgrade que permitiu o aumento 

da frequência de registo da altura de maré, de 6 para 3 minutos, e incluiu um novo registo do 

nível do mar a uma taxa de 5 segundos, de forma a possibilitar a monitorização de tsunamis 

por parte do Instituto de Meteorologia. 

A  ligação altimétrica entre  equipamento foi assegurada pela Divisão de Geodesia do IGP, que 

realiza periodicamente trabalhos de nivelamento geométrico de alta precisão entre os dois 

marégrafos, a estação EP GNSS e a marca de nivelamento NP de referência. Estes trabalhos 

indicam que a estrutura de suporte do equipamento do marégrafo  experimentou, entre  2003 

e 2011, um assentamento médio de 2.55 mm/ano, valor que tem vindo progressivamente a 

diminuir. 
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Apesar das diversas vantagens da utilização dos dados do marégrafo de Cascais para estudos 

da variação do nível do mar, cabe aqui notar também alguns aspetos que condicionam a 

fiabilidade das conclusões que deles se possam retirar: a ausência de dados em certos 

períodos da série (alguns de longa duração), e o elevado nível de ruído presente nas séries de 

médias mensais, principalmente devido a efeitos meteorológicos, e também a alguns erros 

instrumentais. Contudo, é possível, tal como se tem mostrado, obter valores robustos de taxa 

de SNM quando comparados com valores globais, nomeadamente os publicados nos relatórios 

do Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC 2001, 2007). 

 

3 Resultados e conclusões 

Vários estudos efetuados com os dados do marégrafo de Cascais produziram diferentes 

valores de taxa de SNM, todos compreendidos entre 1 e 2 mm/ano. As diferenças resultam do 

intervalo temporal considerado ou de abordagens diferentes à mesma série de dados: por 

exemplo, Douglas (1991) apresenta um valor de 1.2 mm/ano acrescido de 0.5 mm/ano de 

ajustamento isostático pós-glacial, enquanto Dias e Taborda (1992) indicam 1.3 mm/ano, no 

período de 1882 a 1990. A magnitude da diferença entre estes valores pode ser explicada pela 

incerteza associada às estimativas.  

A utilização da série de médias mensais para caracterizar a variação do nível do mar em 

Cascais (Figura 1) resulta em dois períodos principais de variação: o primeiro, com uma ligeira 

tendência de descida, poderá associar-se ao fim da influência da Pequena Idade do Gelo, 

iniciada no séc. XVI (Dias e Taborda, 1992; Antunes e Taborda, 2009; Antunes, 2009); o 

segundo, com tendência de subida, de 1920 a 2000, associar-se-á ao efeito de aquecimento 

global, como consequência, essencialmente, da componente eustática da expansão térmica do 

oceano (Gornitz et al., 1982; Gornitz e Lebedeff, 1989; Dias e Taborda, 1992). Para além da 

tendência de subida, a análise de escala secular indica que existem diferenças na taxa de 

variação do NMM; esta variabilidade foi mínima nos últimos 23 anos do século XX, aos quais 

corresponde um valor médio de subida de 2.1 mm/ano (Figura 1). A série secular apresenta 

uma taxa média de elevação do NMM de 1.9 mm/ano entre 1920 e 2000, observando-se, 

como indicado na Figura 1, um período com uma taxa superior, de 3.0 mm/ano, entre 1920 e 

1960. 
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Figura 1. Série secular do valor do NMM em Cascais (vermelho), curva de médias móveis e linhas de 
tendência ao longo do séc. XX (azul) (Antunes, 2009). 

 

A série dos valores diários do NMM de Cascais para a primeira década do séc. XXI, obtida a 

partir da conjugação dos dados adquiridos nos dois equipamentos maregráficos, corrigidos da 

velocidade vertical do assentamento observado no marégrafo digital, está representada na 

Figura 2. Nessa figura estão indicadas as tendências deduzidas a partir de regressão linear à 

série total e às dos máximos e mínimos, anuais; os resultados são mutuamente consistentes e 

indicam uma tendência de subida do NMM da ordem de 4.9 mm/ano. 

 

 

Figura 2. Série diária do NMM (em metros) de Cascais, entre 2000 e 2010, relativa ao NM de 1938 
(Antunes, 2011), com linhas de tendência sobreimpostas. 

 

No entanto, estes resultados incorporam ainda a influência de fatores oceânicos e 

atmosféricos operantes a micro e mesoscala temporal sobre o nível do mar. Destes, destaca-se 

o forçamento provocado pela variação da Pressão Atmosférica (PA) sobre a altura de maré, 

designado por efeito barométrico inverso (EBI). Em primeira aproximação, pode considerar-se 
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que o nível da superfície livre do oceano varia com a PA na proporção média de -1 cm/mbar. A 

análise dos registos sinópticos de PA e de altura da maré entre 2003 e 2010 obtidos no 

marégrafo de Cascais mostra correlações variáveis entre -0.78 cm/mbar em 2008 e -1.27 

cm/mbar em 2010, com um valor médio de -1.03  0.19 cm/mbar. A aplicação da correção do 

EBI aos valores de NMM diário reduz a variabilidade da série decenal original (representada na 

Figura 2) e conduz a uma estima mais precisa da taxa de elevação do NMM (Figura 3): 3.84 

mm/ano, no intervalo 2000 – 2010.  

Acrescem ainda variações de escala sazonal importantes do ponto de vista da análise de risco 

costeiro pois a suscetibilidade da faixa litoral (considerada como uma medida da capacidade 

de forçamento global dos agentes oceanográficos) pode ser incrementada em janelas 

temporais específicas. 

 

Figura 3. Série diária do NMM de Cascais (em metros) corrigida do EBI, com curva de média móvel com 
janela de 60 dias e linhas de tendência sobreimpostas. 

 

O efeito destes fenómenos na variação da altura de maré costeira é repetitivo, quase-

periódico, de dimensão anual, com amplitude entre 4 e 10 cm (Figura 34).  

 

Figura 4.Variação do nível médio diário (em metros), calculado por média móvel com janela de 60 dias, 
de 2004 a 2009 e valor médio diário obtido por integração de todos os anos (negrito). 
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Esta variação, de escala sazonal, pode ser removida da série de dados reduzida do EBI, 

obtendo-se uma nova série (Figura 5) que indica uma tendência de 3.9 mm/ano (que diminui 

para 3.6 mm/ano quando calculada a partir de uma média móvel com janela de 60 dias. 

 

Figura 5. Série de dados reduzida da variação sazonal, com sobreposição da média móvel com janela de 
60 dias e respetiva reta de regressão linear. 

 

O valor médio estimado para o período de 2000 a 2010 é relativamente elevado 

comparativamente aos dados reportados anteriormente, e baseados em registos do séc. XX. A 

Figura 6 inclui o conjunto mais completo de observaçoes, na qual esta inflexão é claramente 

observável.  

Tal pode exprimir uma modificação persistente da tendência ou associar-se a uma perturbação 

temporária induzida, por exemplo, pelo modo essencialmente negativo da NAO (North Atlantic 

Oscilation) em 2010. No estado actual do conhecimento não é possível optar por uma destas 

hipóteses mas, a verificar-se a primeira, é possível deduzir-se uma aceleração de 0.0074 

mm/ano2 (Antunes, 2011). 
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Figura 6. Série do NMM em Cascais (vermelho) e curva de média móvel (azul), desde 1882 até 2010. 
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