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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 deriva litoral ocorre sempre que a componente longilitoral do fluxo de energia (Pls) das 

ondas dissipada na rebentação é diferente de zero e exista disponibilidade sedimentar no 

sistema costeiro. A magnitude de Pls depende essencialmente de um termo direcional (função 

do ângulo de ataque das ondas) e de um termo energético (associado à potência das ondas). 

Os processos que regulam as relações numéricas entre Pls e a deriva litoral (Qls - taxa de 

transporte sólido longilitoral, expressa em unidades de volume por unidade de tempo) são 

ainda relativamente mal conhecidas pelo que se torna necessário recorrer a métodos 

empíricos para relacionar estas duas grandezas. Estes métodos, coletivamente conhecidos 

como métodos de fluxo de energia, exigem alguma parametrização das variáveis 

intervenientes e foram utilizados no presente trabalho para avaliar a deriva litoral. 

O cômputo de Pls a partir de um método de fluxo de energia informa sobre um potencial 

energético e portanto sobre um potencial de deriva litoral que só tem expressão efetiva na 

mobilização e transporte longitudinal de sedimentos se houver disponibilidade sedimentar. 

Existem, porém, numerosos casos em que as fontes sedimentares não são capazes de fornecer 

ao sistema costeiro os caudais sólidos necessários para consumir aquele potencial energético e 

nessas condições gera-se um contexto de défice sedimentar.  

De entre as praias descritas no 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 e Entregável 2.2.a Lista dos perfis de praia a monitorizar entre a Cova do 

Vapor e o Cabo Espichel, optou-se por aplicar o método de fluxo de energia a praias do arco 

litoral Trafaria-Cabo Espichel. Esta escolha representa um compromisso entre selecionar 

troços fortemente recortados, marginados por fundos morfologicamente complexos, na sua 

maioria correspondentes a litoral rochoso, deficitário em sedimento e com balanço 

sedimentar mal conhecido, e outros, lineares, mais simples do ponto de vista morfológico mas 

com escassa representação no trecho sob jurisdição da APA, I.P., ARH do Tejo. Aquele arco 

litoral encontra-se em situação de abrigo progressivamente crescente para norte (face à 

agitação dominante de noroeste), exibe um traçado razoavelmente simples da linha de costa e 

das batimétricas que descrevem os fundos próximos em parte da sua extensão, mas na parte 

setentrional inclui elementos morfológicos que condicionam significativamente o regime de 

ondas costeiro. 
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2 Metodologia 

A estimativa da deriva litoral recorreu às relações descritas pelo USACE (2002): 

 

              
 

 ⁄                 (Eq. 1) 

Onde, 

Qls – Deriva litoral (m3/s); 

Hsb – Altura significativa de onda na rebentação (m); 

b – Ângulo de ataque da onda na rebentação; 

K – Coeficiente de proporcionalidade empírico (0.39, adimensional - resultante da 

parametrização do termo energético com Hs); 

A – Coeficiente empírico (0.233 m1/2/s) apropriado para sedimento quártzico com 

porosidade de 40 %, água do mar, rebentação em águas rasas e critério de rebentação 

Hb/Db = 0.781.  

As relações entre Qls e os parâmetros das ondas na rebentação fundamentam-se em 

resultados compilados de experiências de terreno e laboratório e correspondem às condições 

de máximo transporte sólido potencial para um dado valor de Pls.  

 

Para caracterizar o termo energético utilizou-se um subconjunto da série de ondas ao largo 

apresentada no Entregável 1.1.7.a Caracterização do clima de agitação ao largo, entre 1970 e 

1995, testada e considerada representativa do conjunto mais alargado, a fim de otimizar o 

tempo computacional. A propagação da agitação para a costa foi feita onda-a-onda com 

recurso ao modelo SWAN - Simulating WAves Nearshore model (Booij et al. 1999), sobre as 

malhas regional (Área ARH Tejo) e local-NE-13 (Arco Caparica-Espichel), definidas no 

Entregável 1.1.7.b Caracterização do clima de agitação junto à costa, com 500 e 200 m de 

resolução espacial, respetivamente.  

Considerando a elevada sensibilidade da fórmula do cálculo da deriva litoral (Eq. 1) ao termo 

direcional, representado pelo ângulo de ataque na rebentação, a que a malha local de 200 m 

pode não responder satisfatoriamente, recorreu-se às seguintes estratégias: 

E1. Para cada onda propagada através do domínio computacional com o SWAN e cada 

passo de tempo, identificou-se o centro da célula imediatamente a barlamar da que 

contém a rebentação (critério de rebentação Hb/Db = 0.78) de onde se extraiu a 

                                                           
1
 Hb, altura da onda na rebentação; Db, profundidade na rebentação. 
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orientação do fundo e as características da onda (H, T e Rumo)2. A partir deste ponto 

utilizou-se a Lei de Snell para simular a propagação da onda até à rebentação, 

assumindo que a orientação da batimetria desde o centro daquela célula até à linha de 

rebentação se mantinha invariante. Obtiveram-se resultados de deriva litoral ao longo 

da costa, em intervalos regulares de 400 m, entre a Cova do Vapor e a Praia das Bicas 

como ilustrado na Figura 1 e Figura 2; 

 

E2. Metodologia de propagação idêntica à utilizada em E1., mas em vez de se determinar 

o ângulo de ataque através da malha batimétrica utilizou-se a  linha de costa obtida 

sobre ortofotomapa de 2010 (Entregável 1.2.2.2.b Análise da evolução da linha de 

costa nos últimos 50 anos – caso especial da Costa da Caparica) à qual foi aplicada 

uma suavização em ambiente ArcGIS recorrendo à ferramenta smooth com o método 

PAEK (Polynomial Approximation with Exponential Kernel) e uma tolerância (smoothing 

tolerance) de 1000 m. Neste caso, os resultados de deriva litoral ao longo da costa 

foram obtidos em intervalos regulares de 200 m, entre a Cova do Vapor e a Praia das 

Bicas, como ilustrado na Figura 3 e Figura 4; 

 

E3. Metodologia de propagação idêntica à utilizada em E1., mas apenas até à 

profundidade de 15 m. Desta profundidade até à rebentação a propagação foi 

simulada com a Lei de Snell considerando a mesma a linha de costa que em E2. (Figura 

5 e Figura 6); 

 

E4. Metodologia de propagação idêntica à utilizada em E3., mas intensificando a 

suavização do traçado da linha de costa através da aplicação de um ajuste polinomial 

de grau 4 à linha de costa descrita em E2. (Figura 7 e Figura 8). 

 

E5.  Metodologia de propagação idêntica à utilizada em E3., mas acoplada a um Modelo 

Unidimensional de Evolução de Linha de Costa (MELC). Em cada passo de tempo (6 

horas) o MELC atualizou a posição da linha de costa de forma a satisfazer a equação da 

continuidade, independentemente do conteúdo geomorfológico da faixa terrestre 

(duna ou arriba) adjacente à praia. Considerou-se uma profundidade de fecho 

constante de 11 m (NMM), um parâmetro de perfil de Dean A = 0.15 (Entregável 

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

galgamento oceânico), uma fronteira sul fechada, localizada 4 km a sul do Meco e uma 

fronteira norte aberta, localizada no paralelo da praia da Saúde (Figura 9 e Figura 10).  

 

E6. Metodologia de propagação idêntica à utilizada em E5., mas reduzindo o domínio de 

simulação ao setor costeiro que não experimentou evolução significativa nas últimas 

décadas (Entregável 1.2.2.2.b Análise da evolução da linha de costa nos últimos 50 

anos – caso especial da Costa da Caparica. As fronteiras sul (Meco) e norte (praia da 

                                                           
2
 H, altura; T, período. 
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Saúde) foram consideradas abertas. A linha de costa utilizada nesta simulação resultou 

de uma suavização obtida através de uma corrida do MELC no troço costeiro durante 

25 anos (Figura 11 e Figura 12).  
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3 Resultados  

Os resultados da magnitude da deriva litoral ao longo do arco Caparica-Espichel obtidos 

através das estratégias de modelação E1. a E6. são díspares e, nos casos E1. a E4., apresentam 

elevada variabilidade espacial e magnitude de grandeza muito elevada.  

A estratégia E1. conduz a estimativas variáveis no intervalo de +3 × 10
6
 m3/ano a -7 × 10

6
 

m3/ano. Observa-se resíduo dirigido geralmente para norte a norte da Lagoa de Albufeira, e 

para sul num domínio que se estende para sul da lagoa, apesar de, localmente, a tendência se 

inverter num número significativo de pontos. Na região do campo de esporões da Caparica e 

praia de São João a variabilidade espacial da magnitude é muito elevada. Nos seus aspetos 

qualitativos estes resultados são compatíveis com o modelo de circulação sedimentar de 

mesoescala proposto por Abecassis (1987; 1997) e adotado pela generalidade dos estudos 

sobre a dinâmica sedimentar deste troço costeiro, o qual postula uma região central de 

divergência e fuga de sedimentos para as extremidades setentrional e meridional deste arco.  
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Figura 1 – Variação do sentido do resíduo anual de deriva litoral ao longo do arco Caparica-Espichel 
calculada através da estratégia de modelação E1 (verde – para sul; vermelho – para norte). 

 

 

Figura 2 – Variação do resíduo anual de deriva litoral ao longo do arco Caparica-Espichel calculada 
através da estratégia de modelação E1 (verde – para sul; vermelho – para norte). 
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A estratégia E2. reduz as estimativas da amplitude da deriva litoral para cerca de metade (+1.5 

× 10
6
 m3/ano a -4 × 10

6
 m3/ano). Em todo o arco predomina o transporte sólido para norte 

com exceção de três troços com extensão quilométrica: praia da Rainha à praia de São João, 

região da Fonte da Telha e região da Mina de Ouro (a meia distância entre a Lagoa de Albufeira 

e a Fonte da Telha). Continua a observar-se elevada variabilidade espacial, e valores de 

magnitude muito elevados de deriva litoral a sul da praia do Meco e na praia de São João. 

Estes resultados, apesar de espacialmente pouco coerentes e das fortes oscilações na 

magnitude e sinal, são mais compatíveis com um modelo regional de circulação no qual 

predomina o transporte residual para norte com fontes sedimentares localizadas a sul da 

Lagoa de Albufeira e erosão na praia de São João.  

A estratégia E3. mantém a amplitude da deriva litoral no intervalo + 1.5 × 106 m3/ano a -4 × 

106 m3/ano. Os resultados são espacialmente mais consistentes e compatíveis com uma deriva 

residual dirigida para norte, exceto em dois dos três troços já identificados acima (região da 

Fonte da Telha e região da Mina de Ouro). A sul observa-se forte diminuição da magnitude do 

resíduo da deriva, desde o extremo sul do domínio até à praia do Meco; para norte, observam-

-se oscilações significativas da intensidade de deriva mas as entradas na fronteira da praia do 

Meco são idênticas em magnitude às saídas na fonteira sotamar configurando um balanço 

sedimentar nulo.  

A estratégia E4. conduz a uma diminuição da amplitude da deriva litoral (1.0 × 105 m3/ano a -

2.5 × 10
6
 m3/ano), mantendo-se uma tendência para norte do resíduo da deriva litoral. Os 

locais de inversão perdem importância em extensão e magnitude. Nesta simulação observa-se 

intensa diminuição da magnitude do resíduo da deriva desde o extremo sul do domínio até 

praticamente à Lagoa de Albufeira.  

As estratégias E5. e E6. diferem das anteriores por permitirem uma adaptação permanente da 

configuração da linha de costa em resposta às variações temporais e espaciais do forçamento. 

Tal conduz à incorporação de efeitos de retroação de configuração da linha de costa sobre a 

deriva litoral, com efeitos numa redução significativa da magnitude do resíduo da deriva litoral 

para valores da ordem de 5 × 105 m3/ano na maior parte do domínio e incremento da 

consistência espacial daqueles valores. A estratégia E5., conduz à identificação de dois 

domínios espaciais contrastantes: o primeiro, com deriva razoavelmente constante (entre -4.5 

× 105 m3/ano e -5 × 105 m3/ano), estende-se para sul da praia da Saúde até uma fronteira 

localizada entre a Lagoa de Albufeira e o Meco; o segundo, prolonga-se para barlamar deste 

ponto e caracteriza-se por uma redução persistente da magnitude da deriva litoral potencial 

até ao limite meridional do domínio, onde se anula (fronteira fechada). No caso da estratégia 

E6. observa-se uma persistência de transporte de sul para norte em resíduo anual com uma 

magnitude praticamente constante e da ordem de  4 × 105 m3/ano  ao longo de todo o 

domínio.  
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Figura 3 – Variação do sentido do resíduo anual de deriva litoral ao longo do arco Caparica-Espichel 
calculada através da estratégia de modelação E2 (verde – para sul; vermelho – para norte). 

 

 

Figura 4 – Variação do resíduo anual de deriva litoral ao longo do arco Caparica-Espichel calculada 
através da estratégia de modelação E2 (verde – para sul; vermelho – para norte). 
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Figura 5 – Variação do sentido do resíduo anual de deriva litoral ao longo do arco Caparica-Espichel 
calculada através da estratégia de modelação E3 (verde – para sul; vermelho – para norte). 

 

 

Figura 6 – Variação do resíduo anual de deriva litoral ao longo do arco Caparica-Espichel calculada 
através da estratégia de modelação E3 (verde – para sul; vermelho – para norte). 
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Figura 7 – Variação do sentido do resíduo anual de deriva litoral ao longo do arco Caparica-Espichel 
calculada através da estratégia de modelação E4 (verde – para sul; vermelho – para norte). 

 

 

Figura 8 – Variação do resíduo anual de deriva litoral ao longo do arco Caparica-Espichel calculada 
através da estratégia de modelação E4 (verde – para sul; vermelho – para norte). 
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Figura 9 – Variação do sentido do resíduo anual de deriva litoral ao longo do arco Caparica-Espichel 

calculada através da estratégia de modelação E5 (verde – para sul; vermelho – para norte). 

 

 

Figura 10 – Variação do resíduo anual de deriva litoral ao longo do arco Caparica-Espichel calculada 
através da estratégia de modelação E5 (verde – para sul; vermelho – para norte). 
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Figura 11 – Variação do sentido do resíduo anual de deriva litoral ao longo do arco Caparica-Espichel 

calculada através da estratégia de modelação E6 (verde – para sul; vermelho – para norte). 

 

 

Figura 12 – Variação do resíduo anual de deriva litoral ao longo do arco Caparica-Espichel calculada 
através da estratégia de modelação E6 (verde – para sul; vermelho – para norte). 
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4 Discussão e conclusões 

As estratégias de modelação adotadas conduzem a resultados substancialmente diferentes no 

que respeita à magnitude, sinal e variabilidade espacial da deriva litoral ao longo do arco 

Caparica-Espichel que se refletem em diferentes modelos de circulação e de balanço 

sedimentar.  

A estratégia de modelação E1. foi suportada por um conjunto de dados batimétricos de 

elevada resolução mas que apenas representa a morfologia real dos fundos num único 

instante. A consideração dessa representação como estática ao longo de um intervalo de 

tempo alargado conduz a ampliação de perturbações, com reflexos muito significativos no 

resultado final obtido em cada ponto de simulação, através de integração de uma série longa 

de caudais sólidos instantâneos. As estratégias E2. a E4. pretendem minorar estes efeitos 

recorrendo a instrumentos de suavização das irregularidades do traçado da linha de costa e 

dos fundos próximos, progressivamente mais eficazes. Porém, apesar de suavizada, aquela 

representação mantém-se estática e não considera a interdependência morfológica e 

sedimentar entre células litorais adjacentes. As estratégias E5. e E6. consideram 

explicitamente estas relações, resolvem o balanço sedimentar em todo o domínio em cada 

passo de cálculo e permitem explicitar relações retroativas entre a evolução da faixa costeira e 

as características do forçamento na rebentação.  

Os resultados deste exercício, representados nas estratégias de modelação E5. e  E6. mas 

também  dedutíveis das outras, conduzem a um modelo de circulação sedimentar de escala 

decenal a secular no arco litoral Caparica-Espichel caracterizado por transporte residual anual 

(potencial e efetivo) para norte, ao longo de todo o domínio. Do extremo barlamar até uma 

fronteira localizada entre o Meco e a Lagoa de Albufeira, a magnitude daquele transporte 

aumenta, o que deveria ser sustentado por recuo da linha de costa, visto não existirem outras 

fontes sedimentares, exteriores ao sistema costeiro. A norte desta fronteira, o sistema adota 

uma configuração de equilíbrio onde a curvatura do litoral permite que a magnitude da deriva 

litoral seja constante até ao limite sotamar considerado (praia da Saúde). O troço costeiro 

entre a praia da Saúde e a Cova do Vapor não foi representado nesta estratégia de modelação 

mas as restantes estratégias sugerem que, na sua configuração atual, se afasta das 

configurações de equilíbrio e apresenta um défice sedimentar significativo.  

A validação e calibração deste modelo implica uma avaliação quantitativa das fontes 

sedimentares (recuo de arribas e abarrancamento) que se localizam na sua quase totalidade a 

barlamar da praia do Meco e a obtenção de dados de campo necessários à avaliação do 

coeficiente de proporcionalidade empírico K (Eq. 1). Neste contexto os valores aqui 

apresentados, apesar de plausíveis, devem ser considerados como indicativos.  
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