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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 

Para a avaliação local da face das arribas, as técnicas terrestres permitem a aquisição de dados 

a partir de uma distância próxima e de uma perspetiva quase normal (aproximadamente 

perpendicular à arriba). 

A fotogrametria digital terrestre dá origem a produtos 3D com precisão métrica e resolução 

espacial elevadas, tais como modelos virtuais em 3D, nuvens de pontos 3D, ortoimagens e 

mapas verticais. Todos estes produtos representam elementos valiosos para a avaliação 

temporal e espacial das faces das arribas desde que sejam realizados levantamentos 

sistemáticos dos objetos de estudo. Assim, informações acerca de zonas de perda e volumes 

deslocados podem ser determinados. Uma vez que se assume que alterações na face das 

arribas têm de facto lugar entre levantamentos consecutivos, é necessária uma referência 

espacial comum que é estabelecida recorrendo a uma rede de pontos fixos coordenados no 

local.  

O fluxo típico de trabalho consiste na aquisição de fotos com uma câmara previamente 

calibrada com um padrão, fixada num tripé de forma a garantir a qualidade geométrica e 

nitidez de imagem. A disposição espacial das sucessivas posições de câmara deve garantir a 

cobertura total da face da arriba ao longo de uma ou várias fiadas por fotografias obtidas com 

os eixos em orientações paralelas havendo entre cada par sobreposição suficiente para a 

correlação automática entre imagens e ainda algumas fotos convergentes para fortalecer a 

geometria do bloco. Atenção adicional deve ser tida relativamente à relação base/distância, a 

fim de evitar obstruções provocadas por protuberâncias ou irregularidades nas faces, que é o 

cenário mais frequente que se encontra nas arribas. 

Por definição, a fotogrametria terrestre engloba todos os projetos para os quais a câmara 

fotográfica está assente num suporte diretamente ligado ao chão, por contraste com a 

fotogrametria aérea em que as fotos são obtidas de plataformas aéreas. De modo a que as 

informações a retirar de um projeto de fotogrametria terrestre sejam de qualidade, 

parâmetros como a distância focal e a distorção das lentes usadas têm de ser conhecidos. 

Atualmente, é possível utilizar câmaras standard de qualidade, para projetos de fotogrametria 

terrestre, mas que, ao contrário das câmaras métricas usadas em fotogrametria aérea, não 

têm associado um certificado de calibração. É absolutamente necessário modelar de forma 

rigorosa estes parâmetros, já que pequenos erros na modelação podem resultar em erros 

muito significativos a alguma distância de obtenção da imagem. 

 

2 Critérios e metodologia 

O método de calibração usado neste trabalho é denominado “calibração analítica”: um padrão 

de alvos de coordenadas relativas conhecidas é fotografado de uma série de perspetivas pela 
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câmara a calibrar e um ajustamento matemático é executado, devolvendo os parâmetros 

necessários. 

 

Verifica-se que uma fase de planeamento de levantamento é absolutamente fundamental para 

a fluência correta dos trabalhos em campo. Assim, deverá sempre ser cumprido um método, 

que se compõe de duas partes: planeamento prévio e protocolo de campo. Os pontos 

apresentados são indicações de referência para estudos de monitorização com recurso a 

técnicas de fotogrametria terrestre e laser scanner. 

O planeamento prévio deverá incluir: 

1. visita ao local de forma a avaliar as condições de trabalho e as necessidades associadas 

à campanha de campo a realizar. Nesta visita prévia devem já ser obtidas imagens 

panorâmicas das arribas a estudar por fotogrametria, ou mesmo avançar com um 

levantamento estereofotográfico expedito para interpretação visual; 

2. planeamento, sobre estas fotografias e eventuais esquemas elaborados no campo, da 

localização dos pontos de referência (pontos fixos com coordenadas a determinar no 

sistema de referencia nacional), planeamento da localização dos pontos 

fotogramétricos, definição das fiadas de tomadas de foto1 e número mínimo de fotos a 

obter, e definição da quantidade de “varrimentos” com laser scanner necessários e 

respetivas posições de estacionamento do instrumento; 

3. definição da técnica mais adequada à coordenação dos pontos perante a morfologia 

da arriba e da plataforma de proteção de sopé, apoiada nas mesmas imagens, e ainda 

das condições de acesso e estacionamento dos equipamentos necessários a esta 

tarefa; 

4. definição do dia em que o levantamento deve ser realizado: verificação das condições 

marítimas (hora e altura da baixa-mar, se necessário), orientação da arriba (verificar 

incidência dos raios solares) e previsões das condições de rebentação. 

O protocolo de campo inclui as seguintes tarefas: 

1. imediatamente antes ou depois do levantamento, em gabinete, deve ser realizada a 

calibração da câmara, tal como vai ser (ou foi) utilizada para o levantamento 

fotogramétrico; 

2. coordenação dos pontos de referência e fotogramétricos. Medição aleatória da 

irregularidade das superfícies das arribas e utilização de uma mira graduada para 

atribuição de escala de 2 em 2 modelos; 

3. levantamento fotogramétrico para modelação 3D, com tripé, e seguindo alinhamentos 

das fiadas de tomada de foto aproximadamente paralelos às arribas; 

                                                           
1
 A definição das fiadas de tomadas de foto e número de fotos é uma tarefa que requer rigor no seu cálculo. Esta 

definição é baseada num cálculo que se divide nas componentes horizontal e vertical, isto é, correspondentes à base 

para uma determinada sobreposição, que nunca deve ser inferior a 60 % e paralela ao objeto, e à altura do objeto, 

respetivamente. Este cálculo toma em consideração a distância focal da câmara, as dimensões do sensor fotográfico e 

a distância do sensor ao objeto. 
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4. levantamento com laser scanner para modelação 3D de alta definição. 

Apesar de garantir uma distância segura de trabalho, o levantamento deve ser feito a partir de 

uma plataforma estável, perto da arriba, tendo por isso que existir um acesso a essa zona. 

Arribas cuja face é atuada diretamente pela ondulação, como arribas mergulhantes, por 

exemplo, não podem por isso ser monitorizadas desta forma. 

No âmbito do projeto de monitorização costeira, as tecnologias de aplicação terrestre estão 

reservadas para locais considerados prioritários para as autoridades e que foram classificados 

como sendo de alto risco. Estas correspondem às arribas que limitam praias que são 

densamente ocupadas na época balnear, representando locais relevantes do ponto de vista 

económico, embora alberguem potencial perigo. Onze praias que correspondem a um total de 

14 sectores de arriba encontram-se em monitorização por fotogrametria terrestre (exemplo da 

arriba sul da Praia do Magoito, Figura 1), dois deles também por varrimento com laser scanner 

terrestre (Praia do Porto da Calada, e Praia da Bafureira, Figura 2). Na Tabela 1 pode ser 

verificado o ponto de situação da monitorização dos sectores referidos.  

O contacto direto com as autoridades (ARH Tejo/APA, I.P.) permitiu ter conhecimento de 

movimentos de massa, ocorridos ao longo da época mais pluviosa, nos sectores de 

monitorização prioritária à escala local. Assim, foram realizadas novas campanhas de 

observação (Época 2) nas praias de S. Bernardino e Valmitão por queda de blocos e 

deslizamento. 

Foram realizadas segundas campanhas de monitorização também nas praias do Porto da 

Calada, Adraga e Bafureira para continuação do estudo e desenvolvimento dos métodos de 

monitorização à escala local, nestes casos sem que haja qualquer informação ou deteção 

rápida in situ de alterações. 

Os levantamentos fotogramétricos terrestres foram feitos com uma câmara Nikon D80 com 

uma objetiva grande angular da marca Samyang com distância focal de 14 milímetros, que foi 

previamente calibrada para cada campanha. Com uma objetiva grande angular, a calibração 

forneceu os parâmetros que são relevantes na correção da distorção das imagens. O controlo 

topográfico foi feito com recurso a uma estação total Reflectorless Leica TS-02, apoiada por 

equipamento GPS2, por meio de pontos fixos naturais e artificiais, coordenados nas faces das 

arribas, nas vias de acesso à praia, pequenos afloramentos ou outras instalações de praia. Os 

pontos nas faces da arriba não estão assinalados, mas a documentação completa da sua 

localização, incluindo registo fotográfico, é compilada para uso em todas as épocas de 

observação. Uma quantidade redundante de pontos fotogramétricos é executada durante a 

primeira época, a fim de garantir que uma eventual perda de alguns pontos, devido a 

movimentos de terras e blocos, não obrigue a uma nova campanha de coordenação para 

posterior processamento de novas épocas de levantamento.  

Os conjuntos de fotografias adquiridos são processados em software PhotoModeler Scanner 

2013 (Eos Systems Inc.), utilizando o operador de SmartMatch (deteção automática de pontos 

                                                           
2
 Global Positioning System 
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homólogos em várias fotografias) sempre que possível, a fim de acelerar o processo de 

orientação. Este recurso automático é muito útil, considerando a grande quantidade de fotos 

envolvida no processo. 

 

 

Figura 1.Extrato da nuvem de pontos da arriba da Praia do Magoito obtida por fotogrametria terrestre 
(11.10.2012). 

 

 

Figura 2. Extrato da nuvem de pontos da arriba da Praia da Bafureira obtida com laser scanner 
(2.04.2013). 
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Tabela 1. Troços de arriba monitorizados por fotogrametria terrestre e laser scanner. 

 

Local 
Plano de Apoio 

Técnica 
Apoio 
Executado 

Levantamento 
Fotográfico 

Levantamento 
Fotogramétrico 

N.º Imagens  
Levantamento 
 Laser Scanner 

Pontos  
Refª. 

Pontos 
Fotogram. 

Época 1 Época 2 Época 3 Época 4 

Praia de S. Bernardino 2 33 
Estação Total 
GPS-RTK 

   91 108 269   

Praia do Forte de Paimogo 1 32 
Estação Total 
GPS-RTK 
Laser Scanner 

   121 - 
 
- 

 
 (09/06/2013) 
 

Praia de Porto das Barcas 1 13 
Estação Total 
GPS-RTK 

     
 
 

  

Praia de Porto Dinheiro 2 20 
Estação Total 
GPS-RTK 

   66 - 
 
- 

  

Praia de Valmitão 3 37 
Estação Total 
GPS-RTK 

   186 188 
 
138 
 

 
306 
 

 

Praia do Porto da Calada 2 32 
Estação Total 
GPS-RTK 
Laser Scanner 

   72 259 
 
466 

 
 (28/05/2013) 
 (17/07/2012) 

Praia de S. Julião 2 41 
Estação Total 
GPS-RTK 

   108 - 
 
- 

  

Praia do Magoito 1 18 + 31 
Estação Total 
GPS-RTK 

   82 
Vídeo em 
Parapente 

 
- 

  

Praia da Adraga 1 14 
Estação Total 
GPS-RTK 

   34 199 
 
- 

  

Praia da Bafureira 4 11 
Estação Total 
GPS-RTK 
Laser Scanner 

   41 193 
 
126 

  (27/03/2012) 

TOTAL 20 308 -    801 947 466 306  
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3 Resultados 

3.1 Exemplo de aplicação de monitorização por fotogrametria terrestre 

– Praia de S. Bernardino (Peniche) 

O segmento monitorizado desta vertente de cerca de 100 m de comprimento requereu a 

obtenção de 60 imagens de eixos paralelos e algumas fotos convergentes para modelar com 

precisão as irregularidades da face, usando uma relação base/distância pequena (ca. 0.17) 

adequada a este tipo de relevo. 

O primeiro levantamento foi realizado para estabelecer a situação de referência e o segundo 

cerca de um mês após a primeira campanha, depois de uma significativa queda de blocos que 

ocorreu na via pedonal de acesso à praia (Figura 1). 

 

Figura 1. Captura de imagens antes e depois da queda de blocos. A seta assinala a zona de origem do 
bloco deslocado. 

 

Tendo ambos os conjuntos orientados, uma nuvem de pontos foi obtida por correlação de 

imagem para cada época (Figura 2). Foi necessário algum pós-processamento, usando 

diferentes configurações para a correlação, a fim de preencher as lacunas devidas a 

perspetivas menos favoráveis. 

As duas nuvens de pontos foram comparadas no sector onde o movimento de massa ocorreu 

para testar a sensibilidade do método e para avaliar as mudanças. 

As diferenças de profundidade detetadas automaticamente entre a situação antes e depois 

variam de insignificantes, aquelas devido às mudanças naturais em pequenas formas de relevo 

e vegetação, até cerca de 1.4 m, onde o bloco foi totalmente separado da encosta (Figura 3). 

Estes resultados foram obtidos usando a aplicação CloudCompare v. 2.4, um software open 

source para comparação de nuvens de pontos 3D e processamento de superfícies. 
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Figura 2. Nuvem de pontos antes (em cima) e após a ocorrência do movimento na arriba 
(escorregamento planar) (em baixo). 

 

 

Figura 3. Diferenças de profundidade detetadas automaticamente entre as nuvens de pontos obtidas 
antes e depois da ocorrência do movimento na arriba. 

 

A partir da nuvem das diferenças é possível não só detetar grandes alterações na face da 

arriba como, no caso presente, provocadas pela queda de um bloco, como também detetar o 

rasto de materiais removidos por arrastamento, a acumulação de materiais na base e outros 

fenómenos como a evolução de regueiros. Também a partir da nuvem das diferenças foi 
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possível avaliar o volume do bloco deslocado em cerca de 6.6 m3, tendo sido no local estimado 

em cerca de 6 m3 por técnicos da ARH, comprovando-se a utilidade desta análise. 

 

3.2 Exemplo de aplicação de monitorização com laser scanner – Praia 

do Porto da Calada (Lourinhã) 

O levantamento da praia do Porto da Calada foi realizado com o laser scanner disponível na 

FCUL/IDL -TOPCON GLS-1500, tendo sido alvo de varrimento as arribas norte e sul, e ainda a 

escarpa central que acompanha os acessos rodoviários à praia. O esquema que se apresenta 

(Figura 4) foi realizado para referência, após o levantamento, que teve lugar a 17 de julho de 

2012, uma vez que a morfologia da praia e as condições de coordenação de pontos no terreno 

com recurso a GPS-RTK3 são bastante complexas (o necessário recurso à rede de telemóvel é 

muito dificultado no local) e não permitem prever exatamente qual a posição ideal para as 

estações do laser scanner e qual a técnica de coordenação de pontos necessária. 

 

 

Figura 4. Esquema de levantamento com laser scanner na Praia do Porto da Calada. 

 

As três nuvens de pontos tridimensionais do levantamento foram georreferenciadas a partir 

das coordenadas das posições do laser scanner (P3 e P5) e de um ponto de coordenadas 

conhecidas por pós-processamento (P4), e juntas numa só nuvem de cerca de 58 milhões de 

pontos 3D (ficheiro de 1.98 GB). A nuvem foi decimada a 25 %, de onde resultaram cerca de 

14.5 milhões de pontos e, após eliminação de pontos fora da área de interesse, como zonas de 

vegetação densa, gradeamentos, um placard de madeira, zonas de areia, passadiço e 

estacionamento, obteve-se um total de 11 milhões de pontos. Apesar de apenas 25 % dos 

pontos das áreas de interesse permanecerem, a densidade de pontos continua a preservar as 

                                                           
3
 Real Time Kinematic. 
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características geomorfológicas da face da arriba. Apenas a nuvem correspondente à escarpa 

central foi mantida uma vez que a resolução nominal aplicada a esta região foi mais elevada, 

de forma a tentar minimizar a presença desvantajosa para o estudo em vista de uma rede de 

segurança para contenção de detritos e blocos que possam colocar em risco pessoas e veículos 

com a sua queda. 

O levantamento por laser scanner foi, em termos de operabilidade, bastante simples, ainda 

que algo moroso, resultado dos requisitos da monitorização e do equipamento. No entanto, a 

morfologia da zona dificultou a obtenção de dados pela difícil escolha das posições do laser 

scanner relativamente às faces das arribas a “varrer”. Ao analisar a nuvem, ambas as posições 

se mostraram demasiado oblíquas à orientação das faces, exceto na região da escarpa central 

e limite leste da arriba sul. A aquisição de pontos a partir do ponto P5 foi realizada mais 

ortogonalmente a esta face, no entanto a distância que se teve de manter devido à ausência 

de uma plataforma estável mais avançada na areia e à elevada altura da arriba (cerca de 90 m) 

face à relativamente reduzida distância de trabalho, resultaram numa franca diminuição da 

intensidade do sinal de retorno com o avanço para oeste, e consequentemente numa menor 

densidade dos pontos. 

A arriba norte, “varrida” de um ponto de vista também oblíquo, demonstra lacunas em zonas 

de “sombra” causadas pela irregularidade da face da arriba: camadas de diferentes 

resistências e a existência de escorrência de água pelo declive originam níveis mais salientes e 

ravinamento que, do “ponto de vista” do laser scanner, bloqueiam a obtenção de dados 

(Figura 5). 

 

 
Figura 5. Praia do Porto da Calada – Pormenor da nuvem de pontos na arriba norte, decimada a 75 % da 

sua densidade original, e com a intensidade classificada em tons de cinzento (de branco para cinza, 
diminuição da intensidade de sinal). 
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A nuvem de pontos, formato raw da correlação automática de imagem ou do levantamento 

por laser scanner, é mais próxima da realidade calculada que a superfície gerada a partir dela, 

na medida em que a superfície é determinada por vários algoritmos de subdivisão espacial que 

realizam uma série de operações intermédias que alteram os dados originais. Esta alteração 

será mais ou menos significativa, consoante o objeto a modelar. 

No caso da fachada de uma arriba, um elemento rugoso, com muitas irregularidades e 

variações de profundidade, uma superfície gerada a partir da nuvem de pontos não 

representará tão bem as irregularidades destes elementos como a própria nuvem de pontos 

de elevada resolução espacial. O ruído que poderá advir da grande densidade de pontos pode 

ser minimizado, regionalmente, no espaço, através da aplicação de filtros de otimização de 

densidade de pontos ou remoção de clusters isolados, o que representa uma filtragem 

inteligente. 

Novo levantamento efetuado por laser scanner a 28 de maio de 2013 permitiu o registo de 

mais uma época de observação dos sectores de arriba desta praia, tendo sido feita, após 

georreferenciação da nuvem, o mesmo exercício comparativo para deteção de alterações 

através da geração de uma nuvem de diferenças. 

Assim, no intervalo de sensivelmente um ano, registam-se pequenas alterações, sendo que as 

mais significativas ocorreram no talude de acesso ao parque de estacionamento. A nuvem de 

diferenças assinala alterações no talude (Caso A), tanto na parede como na zona de 

acumulação de material caído, de ordem superior a 0.5 m na direção perpendicular a um plano 

médio do talude. Verifica-se, pela comparação de fotografias no local, uma queda de blocos, 

ocorrida entre dezembro de 2012 e maio de 2013 (Figura 6). Da mesma forma, onde na nuvem 

de diferenças não são registadas alterações (Caso B) também se verifica por análise das 

fotografias no local que o talude se mantém inalterado (Figura 7). 
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Figura 6. Alterações detetadas por diferença entre nuvens de pontos de duas épocas, confirmadas por 
comparação de imagens de levantamentos fotogramétricos realizados. 

 

 

Figura 7. Na zona superior da estrada de acesso ao parque de estacionamento não foram detetadas 
diferenças na comparação entre nuvens de pontos e as imagens de levantamentos fotogramétricos 

realizados confirmam a inexistência de alterações entre as duas épocas. 
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A informação está organizada em ficheiros anexos ao relatório. Para cada praia é 

disponibilizado o constante na Tabela 2. 

 

Tabela 2. Tipo de informação disponibilizada em anexo e que é parte integrante deste Entregável. 

Resultado Formato 

Nuvem de pontos *.pts; *.ply 

Fotografias *.jpg 

Instruções *.pdf 

Visualizador de nuvens de pontos Aplicação open source
1
 

1Visualizador de nuvens de pontos: CloudCompare Viewer  versão 2.5.1 [GPL software.EDF R&D, Telecom ParisTech 2011] 

 

4 Considerações finais 

Para a aplicação das técnicas fotogramétricas terrestres referidas neste relatório serem bem-

sucedidas é necessário que se siga com rigor os protocolos de campo e de gabinete definidos. 

A utilização de software específico para processamento das imagens e geração de nuvens de 

pontos com a precisão geométrica e o rigor radiométrico desejados para uma monitorização 

fina dos fenómenos de movimentos de massa nas fachadas das arribas, e a consequente 

contratação e/ou formação qualificada de um técnico com experiência em fotogrametria torna 

a aplicação da técnica dispendiosa na fase de implementação. No entanto, considera-se que o 

retorno do investimento fica garantido a médio prazo: a utilização desta técnica é muitíssimo 

útil para uma monitorização periódica, sem grandes custos adicionais, uma vez que, como 

referido, o levantamento fotográfico sistemático de uma arriba, seguindo os protocolos 

ditados, pode ser realizado por um técnico sem formação na área, com uma câmara standard 

de boa qualidade, nas suas frequentes deslocações ao terreno. A sua aplicação traz benefícios 

indubitáveis tanto para a construção e constante atualização do inventário de movimentos de 

vertente que a APA, I.P. mantém, tornando-o assim muito mais robusto, uma vez que 

pequenos movimentos são detetados e quantificados com rigor. 

Na dificuldade de implementação de um sistema integrado de fotogrametria terrestre, os 

métodos simplificados já aplicados com sucesso num estudo realizado por Marques (2006) 

demonstram a possibilidade de fazer estudos aproximados com recurso a levantamentos 

sequenciais esteroscópicos das fachadas das arribas, onde figurem escalas graduadas que 

auxiliem numa estimativa da magnitude dos movimentos. Também na utilização deste 

método, à semelhança da primeira fase do processo por fotogrametria terrestre, um técnico 

poderá realizar o levantamento fotográfico das fachadas de interesse e, posteriormente, em 

gabinete, analisar as imagens e retirar informação qualitativa e quantitativa aproximada acerca 

dos movimentos. 
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Tanto para uma como para outra técnica baseada em fotografias das fachadas, aconselha-se 

levantamentos sistemáticos das fachadas das arribas consideradas prioritárias para a APA, I.P., 

quer para aplicação de fotogrametria terrestre quer para observação simplificada, com 

periodicidade nunca superior a seis meses e de preferência antes e depois da época de maior 

pluviosidade. A facilidade prática das operações permite que a implementação destes 

procedimentos traga grandes benefícios para a Instituição e, a médio prazo, um enorme 

retorno em dados, conhecimento e, consequentemente, maior confiança na previsão da 

suscetibilidade e perigosidade. 

Foi testada uma forma de monitorização no âmbito deste projeto, com base num voo de 

parapente com uma câmara grande angular acoplada ao equipamento e visando a fachada da 

arriba. Esta experiência revelou-se muito interessante, especialmente para a monitorização de 

grandes sectores de arriba, permitindo rapidamente percorrer todo o sector de interesse 

gravando um vídeo que permite uma perspetiva total da altura da arriba. A periodicidade 

desta monitorização pode ser igualmente semestral mas poderá ser, inclusivamente inferior, 

uma vez que operam no litoral rochoso diversas empresas de voos de parapente que, para fins 

recreativos, utilizam permanentemente câmaras deste tipo para filmar os voos. Poder-se-ia 

considerar uma cooperação com estas empresas de forma a frequentemente serem 

disponibilizados os vídeos por elas realizados com o fim de monitorizar o litoral. A experiência 

realizada demonstrou que os vídeos, de onde se retiram imagens num determinado intervalo 

de frames, são bastante promissores para projetos de fotogrametria e que, aumentando a 

resolução utilizada na filmagem, poder-se-ão alcançar resultados de precisão de ordem 

decimétrica. 

A utilização de um laser scanner permite a obtenção de uma nuvem de pontos densa e 

simultânea ao levantamento. Acrescem, no entanto, algumas dificuldades na implementação 

de um sistema de monitorização baseado apenas neste equipamento, desde logo o 

investimento necessário à aquisição do mesmo (e respetivo software) ou mesmo o recurso a 

outsourcing para a execução de levantamentos. Para o operar é necessário verificar uma série 

de condições rigorosas de forma a garantir um produto de alta precisão, e obviamente 

profissionais experientes tanto na operação do equipamento como no processamento de 

nuvens de pontos. Tratando-se de arribas costeiras em que, na grande maioria das situações, a 

plataforma onde é possível posicionar o equipamento é instável – plataforma arenosa, por 

exemplo -, é necessário ter grandes precauções na aplicação desta técnica, ficando ela 

reservada para locais onde exista estabilidade durante o levantamento. No entanto, para 

zonas de muito difícil acessibilidade, zonas cujo acesso coloque em risco a segurança de 

técnicos, ou mesmo sem qualquer acesso – arribas mergulhantes, por exemplo - em que a 

monitorização seja fundamental, algumas variantes deste equipamento permitem operar a 

grandes distâncias sem perda de qualidade da informação recolhida. 
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