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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 
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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 

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 

O conhecimento das tendências passadas de evolução do litoral arenoso num intervalo de 

tempo alargado, constitui informação fundamental para projetar cenários de evolução futura, 

tomando como base o princípio das causas atuais. Para identificar estas tendências de 

evolução, quer elas indiquem progradação ou regressão, é necessário, definir o conceito de 

linha de costa e analisar a sua evolução num intervalo temporal adequado.  

 

1.1 Definição da linha de costa  

A definição de linha de costa adotada no presente trabalho utiliza o indicador sopé da duna 

frontal suavizado (SDFs), representado no terreno pela quebra de declive e, na sua ausência, 

pelo limite exterior da vegetação. A adoção deste indicador para o posicionamento da linha de 

costa resultou da análise comparativa de diversos indicadores cuja descrição e discussão 

detalhada pode ser revista no ponto 3 (Avaliação do indicador da posição da linha de costa), 

do entregável 1.2.2.2.c Utilização de ortofotomapas e fotografias aéreas para a delimitação da 

linha de costa. 

De um modo geral o sopé da duna frontal SDF é caracterizado pela sua natureza conservativa 

no que diz respeito à fonteira praia-duna, constituindo uma vantagem sobre outros 

indicadores (como por exemplo o limiar do espraio e a crista da berma) que são fortemente 

influenciados por variações sazonais e interanuais da morfologia da praia relacionadas com os 

agentes forçadores (p. ex. agitação marítima, correntes). A suavização da linha que marca o 

sopé da duna frontal surge como uma vantagem face à utilização da mesma linha digitalizada 

com maior detalhe, não só por facilitar o processo de marcação, mas também por representar 

mais corretamente a natureza linear da linha de costa.  

 

1.2 Escala temporal de análise 

Diferentes escalas temporais de análise correspondem, necessariamente, a diferentes escalas 

de resposta da praia. Quando o objetivo principal do estudo é conhecer as tendências de 

evolução de determinado litoral numa perspetiva de projetar cenários futuros à escala da ação 

humana, a utilização da escala plurianual parece óbvia.  

O estudo das tendências de evolução do troço costeiro em análise está, necessariamente, 

restringido em função das limitações impostas pela documentação disponível e representativa 

desse troço arenoso. Idealmente seria recomendável analisar as tendências passadas de 

evolução do litoral à escala do século; no entanto, a informação disponível não representa a 

posição do litoral arenoso antes do início do século XX, de forma sistemática nem fiável; e nas 

datas mais antigas a documentação limita-se apenas a representação cartográfica. A partir de 
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finais dos anos 30 começaram-se a adquirir imagens de fotografia aérea para representação do 

território português, incluindo as áreas costeiras. Desta forma, a utilização das fotografias 

aéreas permitiu determinar a posição da linha de costa e estudar da sua evolução ao longo do 

tempo. Mais recentemente, e com a evolução e generalização de técnicas fotogramétricas, é 

possível obter representações do litoral com maior precisão, como no caso dos ortofotomapas 

que se encontram corrigidos das distorções impostas pela câmara e pelo terreno. 

Neste entregável serão analisadas as tendências de evolução passada de dois troços litorais de 

acumulação abertos, a partir das diferenças posicionais da linha de costa digitalizada em 

imagens fotográficas deles obtidas num horizonte temporal de 50 anos, sendo as datas 

disponíveis: 1958, 1980, 2005 e 2010. 

 

1.3 Domínio estudado 

No presente projeto foram analisadas as tendências evolutivas da linha de costa em troços 

arenosos, abertos, representados por linhas de costa com desenvolvimento planar suave, 

arqueado ou retilíneo, nos quais a margem das águas do mar se caracteriza por conteúdos de 

Duna e, em alguns casos, Duna-Arriba, segundo as definições adotadas em Andrade et al. 

(2011). Estudou-se o troço litoral entre a Nazaré e a praia da Vieira (Figura 1) e o troço 

adjacente a Peniche, que inclui a Praia do Baleal e a Praia da Consolação. As tendências 

evolutivas do troço litoral arenoso entre a Cova do Vapor e Espichel são descritas no 

Entregável 1.2.2.2.b Análise da evolução da linha de costa nos últimos 50 anos – caso especial 

da Costa da Caparica.  

O troço Nazaré – Vieira estende-se para norte da Nazaré até à praia da Vieira, ao longo de 

cerca de 30 km, e foi subdividido em três secções (Figura 1): Pedras Negras, Paredes Vitória e 

Praia do Norte. O troço Baleal - Consolação associa-se ao tômbolo de Peniche, incluindo os 

segmentos de praia imediatamente a Norte e a Sul do tômbolo, com margem das águas do 

mar caracterizada por Duna, apresentando pequena variabilidade morfológica. Este troço 

inclui as secções do Baleal (com 4 km de comprimento) e da Consolação (com 3 km de 

comprimento), sendo estas designações de carácter genérico, porque compreendem todas as 

praias com toponímia local diferente mas que integram o contínuo do areal que confina com o 

mar em ambas as enseadas. 
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Figura 1. Troços litorais arenosos, abertos, onde se estudou a evolução da linha de costa à escala 
temporal dos 50 anos (designação adotada para cada troço/secção no lado esquerdo da imagem)

1
. 

  

                                                           
1
 Mapa de base: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, 

swisstopo, and the GIS User Community. 
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2 Métodos 

2.1 Bases de dados/Bases cartográficas/Dados cartográficos 

A análise da evolução da linha de costa, à escala decenal, teve por base as fotografias aéreas e 

ortofotomapas disponíveis, datadas de 1958, 1980, 2005 e 2010 (Figura 2, Figura 3, Figura 4 e 

Figura 5): 

1. Fotografias aéreas USAF (United States Air Force) de 1958, escala aproximada 1:30 

000; 

2. Fotografias aéreas FAP (Força Aérea Portuguesa) de 1980, escala aproximada 1:15 000; 

3. Ortofotomapa IGP (Instituto Geográfico Português) de 2005, dimensão do pixel 0.50 

m; 

4. Ortofotomapa IGP de 2010, disponibilizado pela APA, I.P. via WMS - Web Map Service, 

dimensão do pixel 0.50 m. 

 

2.2 Digitalização da linha de costa 

A digitalização da linha de costa em cada imagem decorreu em ambiente ArcMap utilizando 

uma escala média de digitalização entre 1:5000 e 1:8000, como descrito no Entregável 

1.2.2.2.c Utilização de ortofotomapas e fotografias aéreas para a delimitação da linha de 

costa.  

A localização da linha de costa nas fotografias áreas (1958 e 1980), imagens não 

georreferenciadas, requereu um procedimento adicional de georreferenciação 

comparativamente à localização da mesma linha nos ortofotomapas (2005 e 2010), que 

constituem elementos já georreferenciados e nos quais a relação entre a imagem e a sua 

posição geográfica já está estabelecida. As bases cartográficas utilizadas para as datas de 1958 

e 1980 consistem em mosaicos georreferenciados, gerados como explicitado no Entregável 

1.2.2.2.c. Utilização de ortofotomapas e fotografias aéreas para a delimitação da linha de 

costa. De um modo geral as incertezas de georreferenciação estimadas para estes troços 

litorais variam entre 2 e 4 m e a diferença na localização da linha de costa decorrente de 

diferentes operadores é da ordem de 3 m. Em suma, considerou-se uma magnitude total de 

incerteza de ± 5 m na localização da linha de costa, um valor majorado que indica elevado nível 

de confiança nos resultados. 

Naturalmente, a localização da linha de costa nas imagens de 2005 e 2010, tal como os 

resultados provenientes da respetiva comparação, terão uma incerteza inferior, dado que 

resultam de digitalização sobre ortofotomapas; no entanto optou-se no presente trabalho por 

considerar o valor ±5 m como característico da incerteza espacial, pelo que não se atribuiu 

significado às variações de posição da linha de costa de dimensão inferior a este valor.  
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O ortofotomapa de 2005 contém uma pequena lacuna no limite norte da área de estudo 

(secção de Pedras Negras) a qual foi colmatada recorrendo às fotografias disponibilizadas pelo 

serviço de mapas do ArcGIS (Imagery), datadas de 2005.  

 

 

Figura 2. Troço litoral arenoso adjacente a Peniche; inclui a secção/ praia da Consolação (a oeste) e a 
secção/praia do Baleal (a norte).  
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Figura 3. Secção da Praia do Norte, no troço litoral Nazaré – Praia da Vieira.  
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Figura 4.Secção de Paredes Vitória, no troço Nazaré – Praia da Vieira.  
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Figura 5. Secção de Pedras Negras, no troço Nazaré – Praia da Vieira.  
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2.3 Evolução da linha de costa 

As tendências evolutivas da linha de costa foram estudadas através da quantificação da 

mobilidade daquela linha extraída de imagens de diferentes datas, com a aplicação do 

programa Digital Shoreline Analysis System (DSAS) desenvolvida pelo USGS (U. S. Geological 

Survey) (Thieler et al., 2008). As diferenças de posição da linha de costa foram medidas 

relativamente a uma linha de base comum a todas as imagens e utilizando um pente de 

transectos equidistantes de 10 m. A análise da evolução da linha de costa foi realizada para 4 

intervalos temporais, sendo que os transectos entre cada intervalo são distintos.   

Os dados de base utilizados neste estudo, bem como as tabelas com os resultados resultantes 

das corridas do DSAS, são entregues sob a forma de duas geodatabases, 

“BalealConsolacao.mdb” e “NazareVieira.mdb”, com o presente relatório. 

 

3 Resultados 

3.1 Troço litoral adjacente a Peniche 

Os resultados obtidos apresentam-se nas Figuras 6 a 9 sob a forma de vetores cujo 

comprimento é proporcional à magnitude de variação medida em cada um dos transectos 

analisados. Nas Tabelas 1 e 2 apresentam-se resultados quantitativos da variação total e taxas 

anuais de variação integradas no espaço em diferentes janelas temporais e na Figura 10 a 

distribuição espacial da taxa anual de variação entre 1958 e 2010.  

O troço litoral adjacente ao tômbolo de Peniche apresenta zonas onde se registaram avanços 

na linha de costa e outras onde se registaram recuos.  

Entre 1958 e 1980 (Tabela 1 e Figura 6) foram estimados valores médios de recuo da ordem de 

6 m no Baleal, e de 16 m na Consolação. Na praia do Baleal a tendência erosiva foi mais 

intensa no terço oeste (onde atingiu magnitude de 31 m), e observam-se alguns (pequenos) 

segmentos mostrando acumulação no extremo leste da praia, relacionados com avanço do 

limite exterior da vegetação que, localmente, chegou a atingir cerca de 26 m. A praia da 

Consolação registou neste período uma tendência erosiva generalizada com distribuição 

espacial da intensidade mais uniforme e valores máximos de recuo da ordem de 40 m.  

No período de 25 anos subsequente, entre 1980 e 2005, as variações na posição da linha de 

costa foram menos significativas em magnitude, mas, regra geral, o sinal inverteu-se, isto é, 

ambas as praias apresentam tendência geral de acumulação (Figura 7). A Praia do Baleal 

avançou em média 4 m enquanto a Consolação avançou 6 m neste período (Tabela 1). Na 

praia do Baleal ocorre também uma inversão espacial do sinal da evolução, com a metade 

oeste em avanço (com valor máximo de 19 m) e recuo no extremo leste (valor máximo de 23 
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m) A praia da Consolação exibe tendência de acumulação, mais intensa na metade sul, com 

valor máximo de 29 m.  

Naturalmente, a magnitude das variações registadas entre 2005 e 2010 são significativamente 

menores, uma vez que a janela temporal é de apenas 5 anos. Em geral, a praia do Baleal 

apresenta recuo da linha de costa (4 m em valor médio) enquanto a praia da Consolação 

avançou, em média, 1 m (Figura 8 e Tabela 1). Note-se que a magnitude destas variações cai 

no intervalo de incerteza associado à metodologia e à qualidade dos documentos utilizados, 

pelo que devem ser interpretadas com reservas.   

Quando se analisam as variações registadas entre 1958 e 2010, período de 52 anos, verifica-se 

uma tendência geral de recuo em ambas as praias, embora de pequena magnitude: 6 m, em 

média, na praia do Baleal (com uma inversão bem localizada no terço poente) e 9 m na praia 

da Consolação (com uma inversão bem localizada na extremidade sul).   

 

Tabela 1. Valores médios de variação da posição da linha de costa em diferentes intervalos de tempo 
(valores apresentados em metros e arredondados à unidade). 

Período Praia da Baleal Praia da Consolação 

1958 – 1980 [22 anos] -6 -16 

1980 – 2005 [25 anos] 4 6 

2005 – 2010 [5 anos] -4 1 

1958 – 2010 [52 anos] -6 -9 
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Figura 6. Variação da linha de costa entre 1958 e 1980, na praia da Consolação (a oeste) e na praia do 
Baleal (a norte)

2
.  

 

                                                           
2
 Mapa de base: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, 

swisstopo, and the GIS User Community 
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Figura 7. Variação da linha de costa entre 1980 e 2005, na praia da Consolação (a oeste) e na praia do 
Baleal (a norte)

3
.  

 

                                                           
3
 Mapa de base: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, 

swisstopo, and the GIS User Community 
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Figura 8. Variação da linha de costa entre 2005 e 2010, na praia da Consolação (a oeste) e na praia do 
Baleal (a norte)

4
.  

                                                           
4
 Mapa de base: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, 

swisstopo, and the GIS User Community 
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Figura 9. Variação da linha de costa entre 1958 e 2010, na praia da Consolação (a oeste) e na praia do 
Baleal (a norte)

5
.  

 

                                                           
5
 Mapa de base: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, 

swisstopo, and the GIS User Community 
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A conversão das variações de posição da linha de costa em taxas de variação anual permite 

padronizar os resultados relativamente ao intervalo de tempo considerado em cada 

comparação; a aplicação às praias do Baleal e da Consolação produziu os resultados reunidos 

na Tabela 2 e a distribuição espacial das taxas de variação média anual nos diferentes 

intervalos tempo encontram-se no Anexo A.  

Em termos médios, a praia do Baleal apresenta uma taxa de variação anual entre 1958 e 2010 

correspondente a recuo, com magnitude da ordem de 0.11 m/ano (Figura 10. e Tabela 2). A 

distribuição espacial não é uniforme, como seria de esperar, e as variações de carácter local 

estão maioritariamente compreendidas num intervalo de ± 0.15 m centrado na média, não 

ocorrendo nenhum sector com dimensão significativa com comportamento sistematicamente 

diferenciado.  

 No mesmo intervalo de tempo, a Praia da Consolação apresenta uma taxa de recuo médio 

anual da ordem de 0.18 m/ano por ano, mas este valor mascara uma distribuição 

pronunciadamente variável no espaço das tendências de progradação/erosão. A metade sul da 

praia exibe comportamento virtualmente estável, com taxas de variação muito próximas de 0, 

enquanto a zona norte, mais próxima do porto de Peniche, apresenta taxas de variação média 

anual negativas, crescentes em magnitude com a latitude, que demonstram um 

comportamento preferencialmente erosivo e uma tendência para o recuo da linha de costa 

desta zona, com exceção de um troço localizado pouco a sul do Porto de Peniche (Figura 10 e 

Tabela 2).  

 

Tabela 2. Taxas de variação média anual da posição da linha de costa nos intervalos temporais 
analisados (valores em m/ano). 

Período Praia da Baleal Praia da Consolação 

1958 – 1980 -0.25 -0.73 

1980 – 2005 0.15 0.23 

2005 – 2010 -0.79 0.23 

1958 - 2010 -0.11 -0.18 
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Figura 10. Distribuição espacial das taxas de variação média anual da posição da linha de costa nas 
praias do Baleal e Consolação (entre 1958 e 2010). 

 

3.2 Troço litoral entre Nazaré e Praia da Vieira 

Entre 1958 e 1980, as secções da Praia do Norte, Paredes Vitória e Pedras Negras, 

compreendidos no troço de litoral baixo e arenoso entre a Nazaré e a Praia da Vieira, 

registaram variações médias da posição da linha de costa da ordem da dezena de metros, 

embora com sinais diferentes (Figura 11 e Tabela 3). A Praia do Norte registou um avanço 

médio da linha de costa de 10 m, embora o avanço tenha, localmente, a sul, ultrapassado os 

40 m. Pontualmente ocorre inversão do sinal e recuo com máximo de 21 m. No sector de 

Paredes Vitória a tendência é oposta: predomina o recuo, com valor médio integrado no 

espaço de cerca de 11 m e valores máximos (da ordem de 27 m) localizados na parte norte da 

praia; pontualmente, observa-se avanço que chega a atingir 15 m. Na secção mais a norte, 

Pedras Negras, a tendência verificada para este período foi de avanço da linha de costa (14 m 

em média), existindo locais onde este avanço ultrapassou os 50 m (Figura 11).  
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No período subsequente, de 1980 a 2005 (Figura 12 e Tabela 3), todas a secções deste troço 

mostram avanço da linha de costa quando a evolução é considerada integrada no espaço e no 

tempo. Na Praia do Norte a variação média foi de 35 m com um máximo de 87 m; em Paredes 

Vitória a variação foi, em média, de + 10 m, e em Pedras Negras, foi menos significativa, com 

valor médio de + 1 m. Salienta-se nesta última secção a zona central, que apresenta recuos na 

posição da linha de costa da ordem de 12 m e o extremo sul, com um pico de acumulação e 

avanço que alcança 66 m.  

Entre 2005 e 2010, a magnitude das variações são bastante inferiores. Em termos gerais, 

ocorreu avanço da linha de costa, em média de 2 m na Praia do Norte, de 3 m em Paredes 

Vitória e de 3 m em Pedras Negras (Figura 13 e Tabela 3). A região sul da Praia do Norte foi 

sede de intenso avanço da linha de costa com valores máximos de 35 m. 

Nos 52 anos analisados (1958 e 2010), o troço Nazaré - Praia da Vieira apresenta 

comportamento geral caracterizado por avanço da linha de costa (Figura 14 e Tabela 3). Este 

avanço foi mais intenso nos troços da Praia do Norte e Pedras Negras com variações médias da 

ordem de 47 m e 18 m, respetivamente, enquanto o troço Paredes Vitória apresenta uma 

tendência média também de avanço, mas de magnitude diminuta, de cerca de 3 m (valor da 

mesma ordem que a da incerteza associada ao método de comparação). A Praia do Norte 

destaca-se por produzir os valores máximos no avanço da linha de costa (120 m) ao longo de 

uma extensão importante (cerca de 2 km). 

 
Figura 11. Variação da linha de costa entre 1958 e 1980, no troço litoral entre a Nazaré e a Praia da 

Vieira
6
. 

                                                           
6
 Mapa de base: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, 

swisstopo, and the GIS User Community 
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Figura 12. Variação da linha de costa entre 1980 e 2005, no troço litoral entre a Nazaré e a Praia da 

Vieira
6
. 

 

 
Figura 13. Variação da linha de costa entre 2005 e 2010, no troço litoral entre a Nazaré e a Praia da 

Vieira
7
. 

                                                           
7
 Mapa de base: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, 

swisstopo, and the GIS User Community 
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Figura 14. Variação da linha de costa entre 1958 e 2010, no troço litoral entre a Nazaré e a Praia da 

Vieira
7
. 

 

Tabela 3. Valores médios de variação da posição da linha de costa em diferentes intervalos de tempo 
(valores apresentados em metros e arredondados à unidade). 

Período Praia do Norte Paredes Vitória Pedras Negras 

1958 – 1980 [22 anos] 10 -11 14 

1980 – 2005 [25 anos] 35 10 1 

2005 – 2010 [5 anos] 2 3 3 

1958 – 2010 [52 anos] 47 3 18 

 

As taxas de variação média anual estimadas para os diferentes períodos analisados, para cada 

uma das secções do troço de litoral baixo e arenoso entre a Nazaré e a praia da Viera constam 

da Tabela 4. Em anexo, apresenta-se a distribuição espacial destas mesmas taxas nos 

diferentes troços e intervalos de tempo analisados (Anexo B). 

De modo geral as taxas de evolução média anual obtidas para todas as secções representam 

avanço na linha de costa que, entre 1958 e 2010, corresponde a valores da ordem de 0.9 

m/ano na Praia do Norte, 0.05 m/ano em Paredes Vitória e 0.35 cm/ano em Pedras Negras 

(Tabela 4 e Figura 15). 

Apenas na Praia do Norte se observou uma tendência no padrão de distribuição espacial das 

taxas de variação anuais que, mantendo sinal positivo, tendem a crescer em magnitude para 

sul (Figura 15). Em Paredes Vitória e Pedras Negras a distribuição espacial é razoavelmente 
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homogénea, com pequenas variações locais (Figura 15). Ainda nestas últimas secções 

merecem referência um pico bem localizado de recuo, em Paredes Vitória e outro de avanço, 

em Pedras Negras, relacionados, respetivamente, com a presença de afloramentos rochosos 

na praia e fundos próximos e da embocadura de ribeira. 

 

Tabela 4. Taxas de variação média anual da posição da linha de costa nos intervalos temporais 
analisados (valores em m/ano). 

Período Praia do Norte Paredes Vitória Pedras Negras 

1958 – 1980 0.47 -0.48 0.62 

1980 – 2005 1.38 0.39 0.06 

2005 – 2010 0.45 0.65 0.59 

1958 - 2010 0.90 0.05 0.35 

 

 

Figura 15. Distribuição espacial das taxas de variação média anual da posição da linha de costa entre 
1958 e 2010 nas secções da Praia do Norte, Paredes de Vitória e Pedras Negras).  
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4 Síntese dos resultados e considerações finais 

Neste relatório descrevem-se as tendências evolutivas da linha de costa no litoral baixo e 

arenoso sob jurisdição da ARH-Tejo a norte do estuário de Tejo, particularmente nos troços 

adjacentes a Peniche (praia do Baleal e praia da Consolação) e entre a Nazaré e a praia da 

Vieira. À escala de 50 anos, e em traços gerais, os segmentos (arqueados) de litoral baixo e 

arenoso na região de Peniche mostram tendência evolutiva distinta em sinal e magnitude do 

litoral (linear) a norte da Nazaré. Estas tendências devem ser interpretadas no contexto de 

uma importante variabilidade do ritmo e sinal da evolução da posição da linha de costa, 

quando considerada a escalas sazonal a interanual e também espacial, de pequena dimensão.  

De um modo geral o litoral adjacente a Peniche, no qual se inclui a enseada do Baleal e a 

enseada da Consolação, apresenta uma tendência de recuo da linha de costa, embora de 

pequena magnitude. A praia do Baleal apresenta taxa de recuo médio anual da ordem dos 0.11 

m/ano entre 1958 e 2010. A este valor corresponde recuo médio total de 6 m em 52 anos, 

valor que deve ser interpretado com a precaução inerente à magnitude da incerteza associada 

ao método de localização da linha de costa, de +- 5m e no contexto da variabilidade espácio-

temporal referido acima.  

A praia da Consolação apresentou resultados semelhantes, com tendência evolutiva de recuo 

a uma taxa média de 0.18 m/ano. Entre 1958 e 2010 a linha de costa recuou em média 9 m, 

tendo as maiores modificações sido registadas nas proximidades do Porto de Peniche. De um 

modo geral, esta evolução parece estar essencialmente relacionada com a degradação da 

vegetação e do campo dunar e nas proximidades daquele porto. As taxas de evolução média 

anual determinadas para os diferentes intervalos de tempo considerados (Tabela 2) indicam 

que, inicialmente este troço apresenta uma elevada taxa de recuo médio anual (0.73 m/ano 

entre 1958 e 1980) enquanto nos dois períodos de comparação subsequentes a tendência 

inverte o sinal e as taxas médias anuais correspondem a avanços da ordem de 0.23 m por ano 

(1980 a 2005 e 2005 a 2010). 

 

O troço que se estende para norte da Nazaré até a praia da Viera apresenta uma tendência 

evolutiva bastante uniforme, marcada essencialmente por avanços na posição da linha de 

costa nas três secções analisadas. Os valores médios determinados para o intervalo de 52 anos 

(1958 a 2010) resultam em taxas médias de avanço da linha de costa bastante elevadas na 

praia do Norte (≈ 0.9 m/ano equivalente a avanço total de 47 m), importantes no troço Pedras 

Negras (≈ 0.35 m/ano, equivalente a 18 m de avanço de) e menos significativas em Paredes 

Vitória (≈ 0.05 m/ano, ou seja avanço médio de apenas 3 m). Este valor, reduzido, observado 

em Paredes Vitória, resulta de recuo entre 1958 e 1980 da ordem de 48 cm/ano, seguida de 

inversão do sinal e crescimento em magnitude da taxa de evolução, nos dois períodos de 

análise subsequentes: +0.39 m/ano entre 1980 e 2005 e +0.65 cm/ano entre 2005 e 2010). 
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6 Anexos 
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Anexo A. Taxas de variação anual da linha de costa no troço litoral 

arenoso adjacente a Peniche, para os diferentes intervalos analisados. 

 

 

Figura 16. Distribuição espacial das taxas de variação média anual da posição da linha de costa entre 
1958 e 2010 na praia do Baleal para os diferentes intervalos analisados.  
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Figura 17. Distribuição espacial das taxas de variação média anual da posição da linha de costa entre 

1958 e 2010 na praia da Consolação para os diferentes intervalos de datas analisados.  
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Anexo B. Taxas de variação anual da linha de costa no troço litoral 

arenoso entre a Nazaré e a Praia da Vieira, para os diferentes intervalos 

analisados. 

 

 
Figura 18. Distribuição espacial das taxas de variação média anual da posição da linha de costa entre 

1958 e 2010 na praia do Norte para os diferentes intervalos analisados. 
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Figura 19. Distribuição espacial das taxas de variação média anual da posição da linha de costa entre 

1958 e 2010 no troço designado por Paredes Vitória para os diferentes intervalos analisados. 
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Figura 20. Distribuição espacial das taxas de variação média anual da posição da linha de costa entre 

1958 e 2010 no troço designado por Pedras Negras para os diferentes intervalos analisados. 

 


