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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 
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Entregável 1.2.3.b Rede de pontos de apoio das praias-piloto 

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 fotogrametria aérea digital permite caracterizar e datar com precisão métrica alta alterações 

em arribas. Em Portugal, é possível, para a maioria das regiões, recuar no tempo até seis 

décadas com recurso a um valioso repositório de fotografias aéreas analógicas e digitais. Para 

a região da costa oeste, um conjunto de oito levantamentos aéreos datando de 1938 a 2011 

está disponível. Os voos mais antigos apresentam desafios especiais relacionados com a sua 

idade, o seu estado de conservação e falta de informações sobre a câmara utilizada.  

Além da fotointerpretação simples, esta técnica permite a estereorrestituição 3D detalhada de 

elementos das arribas, como crista e base e ainda outras características de interesse, assim 

como a geração automática de modelos digitais de terreno. A aplicação multitemporal de 

fotogrametria aérea fornece informação fundamental sobre o recuo sofrido pela crista por 

comparação geométrica de linhas e determinação de áreas perdidas e volumes deslocados. 

Esta comparação requer uma referenciação espacial comum, que é conseguida através de 

triangulação fotogramétrica com base em pontos fotogramétricos e pontos comuns entre as 

imagens. Esta técnica destaca-se pela qualidade, fiabilidade e diversidade de outputs. Estando 

definida a situação de referência, qualquer cobertura fotográfica realizada posteriormente 

pode contribuir facilmente para a atualização do estado de evolução por comparação com a 

anterior. 

 

2 Critérios e metodologia 

As zonas do litoral de arriba referidas no relatório do 3º semestre foram alvo de monitorização 

por fotogrametria aérea por restituição estereoscópica de coberturas fotográficas verticais. A 

monitorização consistiu no estabelecimento de uma situação de referência com base na 

cobertura mais recente disponível e, sempre que viável, comparada com uma cobertura mais 

antiga, de forma a permitir a avaliação da evolução multitemporal da crista das arribas.  

A primeira cobertura aérea de referência a estar integralmente disponível foi o voo de 2010. 

Sendo um voo digital, cada imagem veio acompanhada dos dados de orientação externa e 

respetivas precisões (X, Y, Z, Ω, Φ, Κ e respetivos desvios-padrão) obtidos a partir de um 

sistema GNSS/IMU1 aerotransportado simultaneamente ao voo fotográfico. Um teste de 

avaliação da qualidade dos parâmetros de orientação foi realizado recorrendo a medições em 

campo. Este teste revelou diferenças planimétricas na ordem dos 0.2 m a 0.3 m e altimétricas 

não superiores a 0.5 m, levando à aceitação dos parâmetros de orientação perante o objetivo 

final. Assim, encontra-se disponível um conjunto de 430 imagens com GSD (dimensão linear do 

pixel no terreno) de 30 cm, de todo o litoral de jurisdição da ARH, que pode ser 

georreferenciado diretamente para fotointerpretação estereoscópica e estereorrestituição. 

                                                           
1
 Global Navigation Satellite System/Inertial Measurement Unit. 
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As coberturas mais antigas, por não disporem de parâmetros de orientação externa obtidos da 

forma anterior, necessitam ser georreferenciadas de modo indireto por aerotriangulação 

baseada em pontos fotogramétricos. Foi este o procedimento aplicado às coberturas de 1980 

e de 1943-47 (SPLAL2). A georreferenciação por aerotriangulação consiste na identificação e 

medição de um conjunto de pontos fotogramétricos, isto é, pontos unívocos com coordenadas 

conhecidas, recolhidos no terreno ou em coberturas fotogramétricas georreferenciadas, 

medidos nas várias fotografias ao longo do bloco ou ao longo das fiadas de interesse, que 

permitem obter, para cada fotografia, os parâmetros de orientação externa e respetivas 

precisões, para cada imagem. 

A tarefa de georreferenciação dos voos mais antigos revelou-se bastante complexa. A 

cobertura mais antiga, que para todo o sector em estudo se divide em diferentes períodos 

temporais entre 1943-47 e 1958 (SPLAL), não apresenta cobertura completa (Figura 1, Figura 

2) inviabilizando a sua utilização como referência para a realização de um inventário 

multitemporal de movimentos de vertente por fotogrametria aérea. Nos locais onde foi 

possível ser trabalhada esta cobertura aérea, executou-se a estereorrestituição das zonas onde 

foram detetadas alterações por sobreposição da linha de crista mais recente. Um dos locais a 

monitorizar onde a cobertura antiga permitia o processamento por fotogrametria aérea foi o 

litoral de Torres-Vedras. 

O processamento aerofotogramétrico para esta região foi efetuado com base em pontos 

identificados nos pares estereoscópicos do voo de 2010, de onde se retiraram as suas 

coordenadas 3D. Ao todo, para a orientação de 11 imagens, dada a fraca geometria do bloco 

(Figura 3) e a dificuldade em garantir a correspondência inequívoca de um ponto em 2010 nas 

imagens de 1943-1947, foram registados 20 pontos.  

A precisão final do ajustamento baseada no erro médio quadrático dos pontos 

fotogramétricos, (0.25 m tridimensional) é aceitável tendo em conta as características da 

cobertura aérea em questão e o objetivo do estudo. Considerando esta incerteza, tendo em 

atenção que a georreferenciação das fotografias de 2010 também tem uma incerteza 

associada e considerando ainda a incerteza associada à restituição estereoscópica de 

elementos, foram ignoradas, para efeito de inventário, as diferenças planimétricas inferiores a 

1 m entre as duas coberturas aéreas, isto é, apenas alterações superiores a 1 m de largura na 

crista da arriba foram registadas como causadas por movimento de vertente. 

A segunda cobertura mais antiga disponível, realizada pela Royal Air Force em 1947 (RAF), 

apesar de completa para todo o sector, apresenta sérias dificuldades no processamento dadas 

as suas características geométricas e radiométricas desfavoráveis. Determinados blocos 

permitem algum ajustamento mas a qualidade posicional final do mesmo inviabiliza a sua 

utilização para recolha e tratamento de informação para o objetivo do estudo. 

Assim, optou-se por trabalhar a cobertura de 1980, realizada em 24/05/1980 pela Força Aérea 

Portuguesa (FAP), cujas escala e qualidade radiométrica garantiam produtos finais muito 

                                                           
2
 Sociedade Portuguesa de Levantamentos Aéreos, Lda. 
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promissores. Apesar de possuir características ótimas do ponto de vista da radiometria e 

escala, a sua utilização para fins fotogramétricos não é possível devido a graves problemas 

ocorridos na obtenção das imagens, durante o próprio voo fotográfico. Junto às marcas 

fiduciais, elementos geométricos fundamentais na definição da geometria da câmara 

fotográfica, são visíveis sombras que indiciam falta de planificação do filme fotográfico contra 

o vidro da câmara métrica (Figura 4) o que impossibilita uma correta determinação da relação 

entre imagem e objeto. 

 

Figura 1. Enquadramento das fotografias aéreas utilizadas do voo SPLAL (1942-1950). 
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Figura 2. Enquadramento das fotografias aéreas utilizadas do voo RAF (1947). 
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Figura 3. Bloco fotográfico orientado. 

 

 

Figura 4. Pormenor de uma das quatro marcas fiduciais com reflexos, na cobertura de 1980, que 
impossibilitaram a realização de restituição fotogramétrica. 
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Figura 5. Enquadramento das imagens da cobertura aerofotográfica de 1980, orientadas por 

aerotriangulação. À esquerda, sector Cabo Espichel-Lagoa de Albufeira. À direita, sector Lagoa de 
Albufeira-Cova do Vapor. 

 

Esta falha ocorrida no voo impossibilita a utilização da maioria das imagens desta cobertura, 

com exceção do sector Cova do Vapor – Cabo Espichel (Figura 5), sobrevoado em data 

diferente das restantes (4/06/1980) e com uma câmara distinta. 

Neste processamento (Cova do Vapor - Cabo Espichel) foi usado um total de 6 pontos 

fotogramétricos, identificados estereoscopicamente na cobertura de 2010 e registadas as suas 

coordenadas tridimensionais, para orientar duas fiadas fotográficas. As estimativas de precisão 

tridimensional associadas à fiada Cabo Espichel-Lagoa de Albufeira e fiada Lagoa de Albufeira-

Cova do Vapor são 0.19 m e 0. 44m, respetivamente. 

Da mesma forma, no registo de alterações na crista de arriba foram apenas considerados 

recuos planimétricos iguais ou superiores a 1 m. 
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3 Resultados 

Foi executada de forma sistemática a estereorrestituição da crista de arriba nos segmentos 

selecionados (Tabela 1, Figura 6). 

Figura 6. Setores costeiros monitorizados por fotogrametria aérea digital. 
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Tabela 1. Sectores de arriba monitorizados por Fotogrametria aérea. 

Zona Data 
Número de 
Fotografias 

Estado 
Observações 

Georreferenciação Restituição 

Alcobaça - 
Marinha Grande 

2010 22 Concluído Concluído  

S.Martinho do 
Porto 

2010 5 Concluído Concluído  

Baleal - lagoa de 
Óbidos 

2010 47 Concluído Concluído  

Peniche -Baleal 2010  Concluído  Litoral arenoso 

Lourinhã 2010 32 Concluído Concluído  

Torres Vedras 2010 39 Concluído Concluído  

1943-47 

(SPLAL) 

11 Concluído Concluído  

Mafra 2010 28 Concluído Concluído  

Cabo Espichel-

Cova do Vapor 

2010 50 Concluído Concluído  

1980 26 Concluído  Fonte da Telha – 

Cova do Vapor: 

litoral arenoso 

 

As linhas 3D da crista das arribas de todos os sectores monitorizados e os polígonos 

correspondentes aos recuos das arribas do litoral do concelho de Torres Vedras e do litoral 

compreendido entre a Cova do Vapor e o Cabo Espichel (Figura 7, Figura 8), estão em Anexo 

ao presente relatório, em ficheiros em formato shapefile, com nome do ficheiro do tipo: 

crista_arriba_[ano]. 

 

 

Figura 7. Exemplo de recuos da crista das arribas registados entre 1943/1947 e 2010. 
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Figura 8. Exemplo de recuo da crista das arribas registado entre 1980 e 2010 na a Norte da Praia do 
Penedo (38º 29' 59,90" N; 9º 10' 57" O). 

 

4 Considerações finais 

A utilização de fotografias aéreas antigas permite um recuo no tempo que, em Portugal, pode 

chegar aos anos 30 do século XX. No entanto, alguns destes levantamentos aerofotográficos, 

pelas suas características à época (voos de reconhecimento em período de guerra, ausência de 

certificados de calibração por prática de fotogrametria com equipamento de orientação 

manual, degradação da qualidade radiométrica e consequentemente, por vezes, geométrica), 

impedem a sua utilização em processamento fotogramétrico digital de forma a retribuir 

resultados com a precisão que os objetivos requerem. No entanto, uma vez conseguida a sua 

orientação espacial, isto é, a georreferenciação de todas as imagens, permitem a vectorização 

em ambiente tridimensional de todos os elementos de interesse, como a crista da arriba, sopé 

e todas as alterações de declive visíveis ao longo da fachada. 

O investimento inicial necessário para a implementação de um sistema de monitorização por 

fotogrametria aérea incluindo hardware e software específicos pode ser elevado. Acresce a 

necessidade de aquisição dos voos fotográficos que vão sendo executados por diferentes 

instituições e dos voos fotográficos já existentes pertencentes, na maior parte dos casos, à 

Direção Geral do Território, à Força Aérea Portuguesa ou ao Instituto Geográfico do Exército.  
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A APA., I.P. detém alguns voos aerofotogramétricos da totalidade do litoral português, de que 

é exemplo o voo realizado pela empresa ARTOP em 2001/2002 à escala 1:8000 com imagens 

de excelente qualidade geométrica e radiométrica que já deram provas, noutros estudos 

relativos à costa, de grande utilidade, com produtos fundamentais como a cartografia à escala 

1:2000 e um modelo vetorial de terreno muito detalhado à mesma escala. As operações de 

orientação de um levantamento aerofotogramétrico requerem pessoal muito qualificado para 

a obtenção de resultados de qualidade e um fluxo de trabalho eficiente. Considera-se, no 

entanto, que este investimento é recuperado em curto-médio prazo na medida em que, por 

cada levantamento aéreo que possa ser adquirido para processamento, obtém-se um 

inventário robusto de movimentos que afetam a crista da arriba, com avaliação tridimensional 

dos resultados, visto que todos os elementos são recolhidos com as componentes planimétrica 

e altimétrica. O primeiro levantamento processado constitui uma época de referência, como a 

que é entregue neste relatório (voo digital de 2010 com crista e base da arriba totalmente 

estereorrestituídos nas zonas a monitorizar por fotogrametria aérea), e os seguintes 

levantamentos servirão de atualização do inventário. Considera-se que estes levantamentos, 

com o intuito de atualizar o inventário, deverão ser processados com uma periodicidade 

dependente da frequência de movimentos de massa na arriba a qual, segundo os estudos 

efetuados no âmbito deste projeto, varia significativamente ao longo dos diferentes sectores 

analisados e corresponde a diferentes classes de suscetibilidade à ocorrência de movimentos. 

As zonas de maior suscetibilidade, como por exemplo, o litoral de Óbidos, necessitariam de 

uma periodicidade de monitorização mais apertada do que o litoral de Sintra. Como 

periodicidade base seria aconselhável um intervalo não superior a 5 anos de modo a 

possibilitar uma melhor discretização temporal de movimentos ocorridos, aumentando a 

resolução do inventário e tornando-o mais robusto do ponto de vista estatístico. 

Na impossibilidade de implementar um sistema de monitorização baseado em fotogrametria 

aérea, poder-se-á recorrer a métodos simplificados de medição de movimentos em fotografias 

aéreas tal como descrito em Marques (2006). A interpretação por observação estereoscópica 

de fotografias aéreas é, ainda, o método mais utilizado para o reconhecimento e interpretação 

de movimentos de vertente, não obstante a existência de tecnologias mais avançadas. Apesar 

de não possibilitar a vectorização tridimensional dos objetos, tal como na fotogrametria, a 

observação sistemática de fotografias aéreas com recurso a um estereoscópio de mesa 

também permite detetar mudanças morfológicas subtis, devido à sobrelevação vertical 

introduzida pela visão estereoscópica, bem como definição de unidades geológicas, elementos 

geomorfológicos, demarcação das linhas de água, etc. Neste caso, a delimitação destas 

entidades tem de ser realizada simultaneamente à sua deteção numa plataforma SIG, sobre 

cartografia de base, com boa resolução e qualidade radiométrica e geométrica, sempre 

baseada na componente planimétrica. Poderão ocorrer dificuldades adicionais na demarcação 

dos movimentos devido à alteração, muitas vezes dramática, entre as datas dos voos a serem 

comparados e a base cartográfica de trabalho. Este processo deverá ser apoiado por algumas 

informações adicionais que podem aumentar a fiabilidade da demarcação como a análise 

sistemática do mapa de declives da região em estudo, da topografia a grande escala e 
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fotografias aéreas oblíquas próximas. As técnicas de fotointerpretação dependem muito da 

experiência do operador, da metodologia, dos critérios usados e da consequente validação no 

terreno. 

Na aplicação de ambas as técnicas, para que o fluxo de trabalho seja fluído, são necessários 

técnicos experientes na área da fotointerpretação, da fotogrametria e da interpretação das 

morfologias de interesse, nem sempre simples de definir como é o caso da crista de uma 

arriba. 

Foi realizado um breve estudo comparativo no litoral de Torres Vedras, local onde foi realizada 

a deteção de movimentos de vertente em arribas baseada em fotointerpretação sistemática 

de fotografias aéreas de diferentes datas - Royal Air Force de 1947 (RAF 1947), United States 

Air Force de 1958 (USAF 1958), Força Aérea Portuguesa de 1980 (FAP 1980) e Municípia de 

2010 (Gouveia, 2013) e fotogrametria aérea em duas datas SPLAL 1944-1947 e Municípia de 

2010 (Rosa, 2013). Ambos os operadores não tinham experiência prévia de fotointerpretação 

ou estereorrestituição. 

No inventário realizado por fotointerpretação os movimentos foram marcados 

planimetricamente em ambiente SIG, sem possibilidade de quantificação de erros. Foram 

registados 111 movimentos, dos quais 63 com algumas dúvidas, e 21 marcados sem 

comparação estereoscópica por problemas com pares estereoscópicos. Na aplicação por 

fotogrametria aérea, verificou-se alguma dificuldade na interpretação da crista de arriba tendo 

sido registados alguns erros de demarcação desta linha. No entanto, todos os elementos foram 

delimitados em 3D e, no voo mais antigo, os erros associados à delimitação da crista da arriba 

estão determinados (18, 15 e 4 cm em X, Y e Z). A comparação direta das cristas 

estereorrestituídas nas duas datas estudadas devolveu 76 movimentos. Após correção visual, 

mantiveram-se 68 movimentos. 
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