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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 Sobreelevação meteorológica 

Entregável 1.1.5.a Caracterização da sobreelevação 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 multi-temporal em 
sectores de arribas selecionados 

1.2.2.2 Litorais de acumulação 

Entregável 1.2.2.2.a Análise da evolução da linha de costa em litoral baixo arenoso nos últimos 50 anos 

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

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

1.2.3 Definição de uma série de áreas piloto (praias), representativas dos diferentes segmentos costeiros, para 
o estudo da variabilidade morfodinâmica sazonal na área de intervenção da APA  I.P./ARH do Tejo, com vista à 
sua monitorização periódica 

Entregável 1.2.3.a Lista das praias-piloto representativas do litoral em estudo para teste e aplicação de 
ferramentas de monitorização e caracterização da variabilidade sazonal 

Entregável 1.2.3.b Rede de pontos de apoio das praias-piloto 
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Entregável 1.2.3.c Metodologia e frequência espácio-temporal a aplicar para monitorização e 
caracterização da variabilidade sazonal nas praias-piloto e avaliação das ferramentas de monitorização 
adotadas 

Entregável 1.2.3.d Dados em bruto resultantes dos trabalhos de campo nas praias-piloto 

Entregável 1.2.3.e Caracterização da variabilidade morfodinâmica sazonal das praias-piloto 
representativas do litoral em estudo 

Entregável 1.2.3.f Evolução morfodinâmica da região das Barras do Tejo 

1.3 Avaliação da perigosidade associada à mobilidade da linha de costa 

1.3.1 Determinação e cartografia da perigosidade associada à ocorrência de fenómenos de instabilidade em 
arribas, incluindo definição objetiva de zonas de elevada perigosidade e/ou risco 

Entregável 1.3.1.a Determinação e cartografia da perigosidade associada à ocorrência de fenómenos de 
instabilidade em arribas à escala regional 

1.3.2 Determinação e cartografia da perigosidade associada à erosão de praias e ao galgamento oceânico 

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

1.3.3 Verificação da adequabilidade das faixas de risco/salvaguarda definidas no POOC em vigor e, se 
necessário, proceder à sua redefinição 

Entregável 1.3.3.a Estudo da adequabilidade das faixas de risco/salvaguarda definidas no POOC em vigor 

1.4 Enquadramento das soluções de intervenção 

1.4.1 Em litoral de arriba 

1.4.1.1 Definição de um quadro de referência objetivo e pormenorizado de especificações técnicas, restrições 
e recomendações a aplicar em projetos de intervenção nas arribas que se tornem necessários para reduzir 
riscos, preservar património ou assegurar a estabilidade e segurança de projetos de estruturas que envolvam o 
uso da orla costeira, assegurando simultaneamente a preservação paisagística e ambiental do litoral de arriba 

Entregável 1.4.1.1.a Definição de um quadro de referência a aplicar em projetos de intervenção nas arribas  

1.4.2 Em litoral arenoso e nas áreas piloto previamente identificadas 

1.4.2.1 Caracterização da capacidade de ocupação de praias 

Entregável 1.4.2.1.a Caracterização da capacidade de ocupação de praias 

1.4.2.2 Definição e teste de critérios para delimitação da linha da máxima preia-mar de águas vivas 
equinociais, como consagrado na Lei nº 54/2005 de 15 de novembro, na área de jurisdição da APA I.P./ARH do 
Tejo 

Entregável 1.4.2.2.a Estabelecimento de critérios e metodologias para a avaliação e verificação da linha da 
máxima preia-mar de águas vivas equinociais 

Entregável 1.4.2.2.b Dados em bruto resultantes do trabalho de campo para medição da cota da linha de 
máximo espraio das ondas 

Entregável 1.4.2.2.c Estudo e parecer sobre a delimitação da linha da máxima preia-mar de águas vivas 
equinociais na faixa costeira sob jurisdição da ARH Tejo 
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1 Objetivos e enquadramento 

A localização da linha de costa e a mudança da sua posição ao longo do tempo são muito 

importantes na investigação, engenharia e gestão costeiras (Boak e Turner, 2005). Diversos 

estudos realizados nas últimas décadas incluem considerações técnicas sobre a cartografia e 

evolução da linha de costa e suas implicações na gestão costeira (vide Byrnes et al., 2003). 

Outros autores têm-se debruçado sobre a incerteza e precisão associada à delimitação da linha 

de costa a partir de diferentes bases de dados e usando diferentes técnicas (Anders e Byrnes, 

1991; Crowell et al., 1991; Douglas e Crowell, 2000).  

Um dos pontos essenciais do projeto “Criação e implementação de um sistema de 

monitorização no litoral abrangido pela área de jurisdição da Administração da Região 

Hidrográfica do Tejo” é a caracterização da margem terrestre na situação de referência e das 

suas tendências evolutivas. 

Neste contexto, considerou-se conveniente estudar o conceito de linha de costa a adotar no 

âmbito deste projeto, concretizado na escolha de um indicador suficientemente robusto e 

preciso para quantificar a evolução da linha de costa à escala plurianual. 

O presente Entregável aborda os conceitos, metodologias e incertezas associadas à localização 

da linha de costa. Optou-se por uma organização em que cada capítulo corresponde a uma 

descrição autónoma de cada um dos tópicos abordados, pelo que se repetem, em algumas 

situações, metodologias e conceitos.   

 

2 A linha de costa 

2.1 Conceito de linha de costa 

O conceito “linha de costa” pode ser utilizado para descrever a fronteira terra/água (Oertel, 

2005); nesta aceção esta fronteira é extremamente dinâmica, uma vez que a sua posição se 

modifica não apenas com a retenção sedimentar mas também com a maré, agitação, sobre-

elevação meteorológica, etc. Por outro lado, a mesma designação pode ser associada ao limite 

terrestre de uma praia, menos suscetível à variabilidade de curta escala temporal. 

Em qualquer dos casos, e em estudos sobre a evolução de litoral arenoso, a sua materialização 

deverá corresponder a um elemento biofísico de natureza linear (indicador) que seja 

facilmente identificável e, simultaneamente, independente das variações do nível de água.  
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2.1.1 Indicadores de linha de costa e dados de base 

Diversos elementos biofísicos da praia são passíveis de ser usados como indicadores da linha 

de costa (Crowell et al., 1991) e da sua evolução ao longo do tempo. Boak e Turner (2005) 

apresentam uma compilação de indicadores de linha de costa, dos quais os mais utilizados 

constam da Tabela 1. 

 

Tabela 1. Indicadores da posição da linha de costa. 

Indicador Critérios Diretos Critérios Indiretos 

Sopé da duna frontal (SDF) Quebra de declive  Limite exterior da vegetação 

Crista da duna frontal Quebra de declive - 

Crista da berma Quebra de declive - 

Zero hidrográfico (ZH) Cota - 

Nível médio do mar (NMM) Cota - 

Linha de preia-mar (LPM) Drift line 
Cota da preia-mar/ Limite seco-

molhado 

 

As linhas de costa podem ser obtidas de diversas fontes de dados, podendo as mais antigas ser 

extraídas de cartas topográficas e hidrográficas onde a linha de costa é geralmente 

representada pelo indicador absoluto do Nível Médio do Mar (NMM), do Zero Hidrográfico 

(ZH) e também pela Linha de preia-mar (LPM). A maior dificuldade oferecida por estas fontes 

reside no facto de serem frequentemente omissas sobre o critério de demarcação da linha de 

costa representada.  

A análise da fotografia aérea vertical é a técnica mais utilizada, especialmente para a 

quantificação de taxas de evolução da linha de costa a médio prazo (Moore, 2000). Em 

Portugal há fotografia aérea com cobertura regional a nacional, desde 1938, com potencial 

para avaliação de alterações da linha de costa. Embora o intervalo temporal da fotografia 

aérea seja inferior ao intervalo coberto pela cartografia, a sua utilização permite ao operador 

escolher o(s) indicador(es) mais adequado(s), como o Sopé da Duna Frontal (SDF) ou a LPM. As 

técnicas fotogramétricas permitem ainda gerar ortofotomapas que reduzem a incerteza 

posicional associada à extração da linha de costa.  

A tecnologia de deteção remota Light Detection and Ranging - LiDAR permite fazer o 

levantamento tridimensional da morfologia costeira, com precisão centimétrica, 

correspondendo à metodologia que melhor descreve a morfologia costeira, mas ainda 

apresenta uma cobertura temporal bastante reduzida, constituindo a sua principal limitação. 

Com esta metodologia obtém-se qualquer indicador associado a uma cota ou quebras de 

declive. 
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As imagens de satélite (p.ex. Landsat TM e ETM +) são reconhecidas como uma fonte fiável de 

dados para caracterizar a evolução das zonas costeiras (Ahmad e Lakhan, 2012). A absorção da 

radiação infravermelha pela água e a sua intensa reflexão pela vegetação e pelo solo permite 

cartografar eficazmente o limite terra/água (Alesheikh et al., 2004) e ainda a LPM e o SDF. 

Adicionalmente, o facto de existir cobertura espacial e temporal extensas (global e mais de 30 

anos, respetivamente) têm facilitado o uso de imagens Landsat para extrair a posição da linha 

de costa (Ekercin, 2007 e Pardo-Pascual et al., 2012). A principal limitação destas imagens é a 

reduzida resolução das imagens mais antigas. 

A avaliação da potencialidade de delimitar os indicadores mais frequentemente utilizados em 

estudos sobre a evolução da linha de costa, SDF e LMP, de acordo com a base de dados 

escolhida encontra-se sumarizada na Figura 1. A LPM é passível de ser extraída de qualquer 

suporte disponível e de ser reconhecida no terreno, contrastando com o SDF, que não se 

encontra representado nas cartas e mapas. 

 

       

Figura 1. Exemplos de praia onde as perturbações do coberto vegetal geram desfasamento espacial 
entre SDF e SDFs. 

 

Na vectorização dos três indicadores foram utilizadas escalas médias de trabalho distintas. No 

caso do SDF, que exige maior detalhe, foi utilizada uma escala média de 1:1 000 a 1:2 000; nos 

casos do SDFs e da LPM a escala média variou entre 1:5 000 e 1:8 000. Adicionalmente a 

vectorização do SDFs ignorou as interrupções na vegetação com comprimento <150 m pelo 

que, nestes casos, se manteve a continuidade espacial desta linha conservando-se a orientação 

dos segmentos adjacentes. 

O domínio considerado corresponde a 27 km de litoral baixo e arenoso que se estende desde a 

Cova do Vapor até cerca de 3 km a sul da Lagoa de Albufeira (Figura 2, Figura 3 e Figura 4). 
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Verifica-se que o indicador LPM constitui o exemplo com maior continuidade espacial, 

excetuando-se: a) as zonas nas quais a praia é interrompida por estruturas transversais (e.g. na 

Figura 2 a partir de 1980); b) as zonas em que a fraca qualidade das imagens ou a secagem do 

areal impossibilitou a associação inequívoca da linha vetorizada à LPM. 

O SDFs tem vantagem sobre o SDF visto que não é interrompido em zonas de pisoteio, de 

acesso e de instalação de equipamentos e apoios de praia e onde existam interrupções 

naturais na continuidade do edifício eólico (e.g. Figura 3 em 1958). 

A continuidade desta linha é prejudicada apenas nas situações em que a qualidade da imagem 

não permite identificar a quebra de declive do sopé da duna e não existe coberto vegetal 

significativo (e.g. Figura 4 em 1958). 

 

 

Figura 2. Exemplo de marcação de diferentes indicadores da posição da linha de costa em imagens 
datadas de 1958, 1980, 2005 e 2010, na extremidade na praia de S. João da Caparica. 
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Figura 3. Exemplo de marcação de diferentes indicadores da posição da linha de costa em imagens 
datadas de 1958, 1980, 2005 e 2010 a norte da Fonte da Telha. 

 

 

Figura 4. Exemplo de marcação de diferentes indicadores da posição da linha de costa em imagens 
datadas de 1958, 1980, 2005 e 2010 na região da praia da Rainha. 
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As variações da posição da linha de costa foram quantificadas utilizando a ferramenta Digital 

Shoreline Analysis System (DSAS) (Thieler et al., 2009), em ambiente ArcMap, considerando um 

pente de transectos espaçados de 5 m.   

Os resultados obtidos, ilustrados na Figura 5 e Figura 7, mostram desempenho semelhante dos 

indicadores SDF e SDFs, em contraste com a LPM, a qual produz, em muitos casos, resultados 

distintos em sinal e magnitude.  

A quantificação da evolução da linha de costa entre 1980 e 2005 (Figura 5) com a LPM resulta 

em erosão generalizada, enquanto os indicadores SDF e SDFs limitam a erosão a norte da praia 

da Bela Vista e produzem sinal oposto a sul. Estas diferenças parecem resultar essencialmente 

do desfasamento entre a linha seco-molhado e a LPM originado pelo momento de aquisição 

das imagens relativamente à fase da maré, bem como à qualidade da própria imagem (Figura 

6).  

Na comparação das imagens de 2005 e 2010 (Figura 7) existem também diferenças no sinal e 

magnitude da evolução da linha de costa descrita pelo indicador LPM relativamente aos 

restantes. Neste caso, merece atenção especial a região a norte da praia da Saúde, na qual a 

acreção indicada pela LPM se relaciona maioritariamente com o aumento da largura da praia 

associada aos enchimentos artificiais de 2007, 2008 e 2009, os quais não têm expressão no seu 

limite terrestre (Figura 8). 

 

Figura 5. Evolução da linha de costa entre 1980 e 2005 no troço Cova do Vapor – Espichel em função do 
indicador de linha de costa. 
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Figura 6. Detalhe da linha de costa junto à praia da Bela Vista nas bases cartográficas de 1980 e de 2005 

(em cima e em baixo, respetivamente). 

 

 

Figura 7. Evolução da linha de costa entre 2005 e 2010 no troço Cova do Vapor – Espichel em função do 
indicador de linha de costa escolhido. 
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Figura 8. Detalhe da linha de costa na região da praia de São João da Caparica, nas imagens de 2005 e 
2010 (em cima e em baixo respetivamente). 

 

A avaliação semi-quantitativa acima descrita revelou-se insuficiente para caracterizar 

detalhadamente as diferenças entre linhas de SDF e SDFs. Nesse sentido, compararam-se taxas 

de evolução originadas a partir destes dois métodos, com os resultados representados na 

Figura 9 e na Tabela 2. 

As melhores correlações verificam-se entre as datas 1958/1980 e 1958/2010, que 

correspondem a intervalos temporais alargados, o que se traduz por uma baixa razão 

ruído/sinal. Os resultados das taxas de evolução média anual, segmentados por 3 troços com 

comportamento homogéneo, mostram tendências razoavelmente semelhantes 

independentemente do método (Tabela 2). Assim, uma vez que as tendências se mantêm, 

torna-se vantajosa a utilização do SDFs face: (1) à facilidade de vectorização, uma vez que a 

escala é menor, (2) à maior regularidade do indicador e (3) ao preenchimento de lacunas. 
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Figura 9. Magnitudes de evolução utilizando os indicadores SDF e SDFs no arco litoral Cova do Vapor -
Espichel. 

 

Tabela 2. Taxas de evolução médias anuais (m/ano) estimadas com SDF e SDFs. 

Troço 
1958_1980 1980_2005 2005_2010 1958_2010 

SDFs SDF SDFs SDF SDFs SDF SDFs SDF 

S. João da Caparica -8.6 -8.4 -0.6 -0.6 0.6 -0.04 -3.8 -3.8 

Saúde-Fonte da Telha 0.8 1.2 0.4 0.3 0.6 0.6 0.6 0.7 

A sul da Fonte da Telha 0.2 0.2 0.2 0.3 1.0 1.2 0.2 0.3 
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2.1.2 Síntese dos resultados e considerações finais 

A utilização do sopé da duna frontal como indicador de linha de costa, em detrimento de 

outros elementos lineares planimétricos da praia (e.g. crista da berma, linhas de espraio ou de 

maré, etc.) minimiza os efeitos da variabilidade sazonal, pelo que este indicador é mais 

robusto para efeitos de quantificação de tendências de evolução a escala temporal alargada, 

plurianual (Tabela 3).  

Adicionalmente, Teixeira (2009) propõe que a linha máxima de preia-mar de águas-vivas 

equinociais (LMPMAVE), identificada nos instrumentos de ordenamento do território costeiro 

como o limite do leito das águas do mar, coincida com o critério morfológico de base da duna, 

o que confere este indicador significado e utilidade adicionais. Para efeitos práticos, a base da 

duna é materializada a partir da quebra de declive ou pela linha exterior de vegetação, em 

contextos litorais arenosos, de praia-duna. 

 

Tabela 3.Vantagens e desvantagens associadas à utilização de diferentes indicadores da posição da linha 
de costa usando fotografia aérea ou ortofotomapas. 

 Vantagens Desvantagens 

Sopé da duna 

frontal (SDF) 

Limite terrestre da praia visualmente 
identificável 

Estabilidade à escala sazonal 

Independência da altura da maré 

Descontinuidades espaciais frequentes 

Elevada irregularidade relacionada com a 
vegetação/acessos/deflação e dependente 
da escala de vectorização 

Morosidade do processo de vectorização 

Sopé da duna 

frontal 

suavizado 

(SDFs) 

Limite terrestre da praia visualmente 
identificável 

Estabilidade á escala sazonal 

Independência da altura da maré  

Maior continuidade e regularidade 
espacial 

Rapidez do processo de vectorização 

Descontinuidades espaciais pouco 
frequentes, mas que poderão ser de 
dimensão considerável (dunas ativas não 
vegetadas e estruturas de deflação de 
grandes dimensões  

Linha de preia- 

mar (LPM) 

Limite da alta praia para o lado do mar 
visualmente Identificável 

Continuidade e regularidade do limite 

Rapidez do processo de vectorização 

Sensibilidade à variabilidade morfodinâmica 
sazonal 

Dependente da altura da maré 

Prejudicada pela qualidade das imagens e 
dependente das condições atmosféricas (e.g. 
secagem rápida da areia)  
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3 Georreferenciação de fotografias aéreas 

A georreferenciação de imagens corresponde ao processo que transforma as coordenadas da 

imagem em coordenados do terreno (Hill, 2006). A georreferenciação pode ser concretizada 

utilizando como referência dados de campo, ou outros elementos georreferenciados, como 

cartas topográficas ou ortofotomapas. Existem vários métodos de georreferenciação (ajustes 

polinomiais locais ou globais, estereorrestituição, ortorretificação), com diferentes níveis de 

desempenho, cuja escolha depende do objetivo perseguido. 

Os trabalhos de Rocchini e Di Rita (2005) mostram que em zonas planas a georreferenciação 

através de ajuste polinomial é uma ferramenta bastante robusta com desempenhos 

semelhantes aos obtidos por ortorretificação, reportando aumentos importantes do erro à 

medida que o terreno se torna mais acidentado. 

A morosidade e complexidade associadas à estereorrestituição e ortorretificação, aliado ao 

facto da geomorfologia típica do litoral arenoso exibir diminuto vigor de relevo, torna atrativas 

as opções de georreferenciação expedita através de ajustes polinomiais. Neste processo de 

georreferenciação expedita podem ser utilizadas dois métodos: georreferenciação de um 

mosaico composto por várias fotografias ou georreferenciação foto a foto. O desempenho de 

ambos os métodos na quantificação da evolução da linha de costa é avaliado no ponto 

seguinte. 

 

3.1 Georreferenciação de mosaicos vs. compilação de fotografias 

aéreas georreferenciadas 

Na ausência de ortofotomapas, a vectorização da linha de costa terá ser concretizada 

recorrendo a fotografias aéreas georreferenciadas. Para facilitar esta tarefa podem ser criados 

mosaicos de fotografias aéreas, que correspondem à criação de uma imagem extensa por 

combinação de partes de imagens menores (Chon et al., 2010). A geração de mosaicos 

minimiza os desalinhamentos, especialmente visíveis nas fronteiras de duas imagens 

contíguas, tendo como principais vantagens garantir continuidade espacial na imagem, 

permitindo a localização da linha costa em troços costeiros longos e, adicionalmente, facilitar a 

procura de pontos de controlo (PC’s) comuns (Verhoeven et al., 2012). 

Neste trabalho, os erros de georreferenciação resultantes da aplicação de cada um dos 

métodos foram avaliados utilizando fotografias aéreas do voo USAF 1958 relativamente a uma 

base cartográfica de referência – o ortofotomapa de 2005, na região de Peniche. As fotografias 

de 1958 foram escolhidas para este teste porque será expetável que estas conduzam a 

maiores desvios, induzidos pela menor qualidade das imagens. A área de estudo, que abrange 

as enseadas da Consolação e do Baleal (daqui em diante designadas pelas praias com o mesmo 
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nome), foi escolhida por constituir uma zona com maior densidade urbana, facilitando a 

localização de PC´s.  

 

3.1.1 Geração e georreferenciação de mosaicos de fotografias aéreas 

Os mosaicos foram gerados em software de imagem Adobe Photoshop, sendo necessária uma 

sobreposição de 40 % a 70 % entre imagens adjacentes; o software combina as diferentes 

fotografias aéreas através do encontro dos limites ótimos entre imagens. Estes limites são 

então utilizados como “costuras” (seams) entre imagens e é gerada uma imagem resultante 

contínua com cores ajustadas (match) (Photoshop / Create panoramic images with 

Photomerge). Após a geração dos mosaicos estes foram georreferenciados em ambiente SIG 

(Sistemas de Informação Geográfica), através do software ArcGis, tendo por base o encontro 

de pontos de controlo (PC’s) comuns a cada um dos mosaicos e aos ortofotomapas de 2005 

(dimensão do pixel de 0.50 m). Foram selecionados pontos de controlo ao longo da faixa 

costeira (área de interesse) por forma a maximizar a qualidade da retificação nesta zona e foi 

adotado o modelo de ajuste Spline ou função polinomial Piecewise1. 

Foram criados 3 mosaicos de imagens para as zonas de estudo:  

1. Mosaico da praia do Baleal – Inclui as fotografias aéreas da praia do Baleal (N. 42 e 97); 

2. Mosaico da praia da Consolação – Inclui as fotografias aéreas da praia da Consolação 

(N. 41, 42, 98 e 99); 

3. Mosaico conjunto praia Baleal e praia Consolação – Inclui as fotografias aéreas das 

duas praias (Consolação e Baleal) (N. 40, 41, 42 e 97). 

 

3.1.1.1 Mosaico da praia do Baleal 

Para a geração do mosaico da praia do Baleal foram selecionadas as fotografias aéreas com 

maior cobertura da praia, dando preferência às imagens número 42 e 97 onde a praia se 

encontrava mais próxima do centro da fotografia, por forma a minimizar os efeitos de 

distorção radial (Figura 10). 

                                                           
1 

Ver ponto 4 “Determinação da incerteza associada à georreferenciação de mosaicos de fotografias 
aéreas em litoral baixo e arenoso da área de intervenção da ARH Tejo” do presente relatório. 
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Figura 10.Fotografias aéreas com cobertura da praia do Baleal, Peniche (Fotos N.42 e N. 97). 

 

O mosaico assim gerado inclui 2 fotografias, encontrando-se a totalidade da praia do Baleal 

representada na fotografia N. 97. O mosaico foi recortado por forma a eliminar a zona de mar 

e reduzir o tamanho da imagem, facilitando o seu processamento e georreferenciação, que 

contou com um total de 18 PC’s (Figura 11). 

 

    
Figura 11. Mosaico de fotografias aéreas gerado para a praia do Baleal, Peniche (à esquerda, mosaico 

original e à direita mosaico georreferenciado e respetivos PC’s). 

 

3.1.1.2 Mosaico da praia da Consolação 

A geração do mosaico de fotografias da praia da Consolação incluiu as fotografias aéreas 

números 41, 42, 98 e 99, tendo-se utilizado o critério anteriormente descrito para a escolha 

das fotografias (Figura 12).  
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Figura 12. Fotografias aéreas com cobertura da praia da Consolação, Peniche (Fotos N.41, N.42, N.98 e 
N. 99). 

 

Apesar de esta praia se encontrar coberta totalmente pelas fotografias N. 98 e N. 99, a 

inclusão das imagens N. 40 e N. 41 permitiu aumentar para 27 o número total de pontos de 

referência utilizados na georreferenciação (Figura 13). 

 

 

Figura 13. Mosaico de fotografias aéreas gerado para a praia da Consolação (à esquerda, mosaico 
original e à direita mosaico georreferenciado e respetivos PC’s). 
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3.1.1.3 Mosaico conjunto praia do Baleal e praia da Consolação 

Por forma a incluir numa mesma imagem as praias do Baleal e da Consolação, foi gerado um 

terceiro mosaico a partir das fotografias áreas que cobrem ambas as praias. Novamente, foram 

escolhidas as fotografias com maior cobertura e centralidade das praias. As imagens incluídas 

neste mosaico conjunto foram as fotografias aéreas número 40, 41, 42 e 97 (Figura 14). 

 

 

 

Figura 14.Fotografias aéreas com cobertura conjunta da praia do Baleal e da praia da Consolação, 
Peniche (Fotos N.40, N.41, N.42 e N. 97). 

 

Do total das 4 fotografias áreas, as fotos N. 40 e N. 41 representam integralmente a praia da 

Consolação e a fotografia N. 97 a totalidade da praia do Baleal. A fotografia N. 42 e grande 

parte da fotografia N. 40 contêm elementos de apoio à georreferenciação do mosaico que 

contou com um total de 49 PC’s (Figura 15). 
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Figura 15. Mosaico de fotografias aéreas gerado para o conjunto praia do Baleal - praia da Consolação; à 
esquerda, mosaico original e à direita mosaico georreferenciado e respetivos PC’s). 

 

3.1.2 Georreferenciação de fotografias aéreas do sector Baleal-Consolação 

A georreferenciação das fotografias aéreas foto a foto seguiu a metodologia descrita acima, 

decorreu em ambiente SIG (software ArcGis) por ajuste entre pontos notáveis, utilizando como 

base cartográfica os ortofotomapas de 2005 a uma escala média de georreferenciação de 1:5 

000. Este procedimento é bastante usual em trabalhos de localização de linha de costa, 

nomeadamente por permitir extrair informação de fotografia aérea em períodos para os quais 

não existem outras fontes de dados. Também neste caso foram escolhidos pontos notáveis 

próximos das praias em detrimento de pontos mais afastados.  

As fotografais aéreas georreferenciadas (Figura 16) correspondem a: 

1. Fotografia aérea N. 41 – abrange essencialmente a praia da Consolação, 

georreferenciada utilizando 24 PC’s; 

2. Fotografia aérea N. 42 – abrange parte da praia da Consolação e parte da praia do 

Baleal, georreferenciada com 27 PC’s; 

3. Fotografia aérea N. 97 – abrange essencialmente a praia do Baleal, georreferenciada 

com 31 PC’s 

4. Fotografia aérea N. 98 – abrange parte da praia da Consolação e parte da praia do 

Baleal, georreferenciada com 45 PC’s; 

5. Fotografia aérea N. 99 – abrange essencialmente a praia da Consolação, 

georreferenciada com 23 PC’s. 
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Figura 16.Fotografias aéreas na zona de Peniche e PC’s escolhidos para a sua georreferenciação (Fotos 

N.41, N.42, N.97, N.98 e N. 99). 

 

3.1.3 Resultados 

Uma primeira abordagem à verificação da aplicabilidade da utilização dos mosaicos de 

fotografias aéreas consistiu na observação dos erros de georreferenciação estimados, no 

processo de georreferenciação, pelo software ArcGis, utilizando uma transformação “afim” 

para as imagens. Este tipo de transformação é frequentemente utilizada em trabalhos que se 

baseiam na georreferenciação de fotografias aéreas e tomam como magnitude de erro da 

georreferenciação o valor de erro quadrático médio (RMS) fornecido pelo software (Tabela 4). 

Foi ainda incluída na tabela uma estimativa do tempo despendido em cada um dos métodos.  
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Tabela 4.Síntese dos erros de georreferenciação assumindo uma transformação “afim” e tempo 
despendido na georreferenciação de fotografias aéreas e mosaicos de fotografias. 

Designação 
N. 

foto 

RMS 

 (m
 2

) 

Tempo 

médio de 

geração 

Tempo 

médio de 

georref. 

Tempo 

total até 

georref. 

Tempo 

total / N. 

imagens 

Fotografia 

aéreas 

41 1 4.79 n.a. 20’ 20’ 20’ 

42 1 4.58 n.a. 20’ 20’ 20’ 

97 1 3.73 n.a. 20’ 20’ 20’ 

98 1 4.68 n.a. 20’ 20’ 20’ 

99 1 4.69 n.a. 20’ 20’ 20’ 

Mosaico 

Praia do 

Baleal 
2 5.89 30’ 25’ 45’ 22.5’ 

Praia da 

Consolação 
4 4.91 40’ 30’ 1h10’ 17.5’ 

Conjunto 

Baleal e 

Consolação 

4 6.61 40’ 30’ 1h10’ 17.5’ 

Valor médio - fotos aéreas  4.49    20’ 

Valor médio - mosaicos  5.80    19.2’ 

n.a. não aplicável 

 

Após a aplicação da transformação Spline às imagens (mosaicos e fotografias aéreas) estas 

ajustam-se aos PC’s e, desta forma, maximiza-se a qualidade do ajuste nesses locais e 

vizinhanças próximas. No caso de fotografias aéreas isoladas verifica-se existirem desvios que 

podem chegar à dezena de metros, em pontos/regiões localizados essencialmente nas 

margens de um das fotografias aéreas sobrepostas. Por exemplo, na praia da Consolação, a 

linha que indica o mesmo limite de vegetação encontra-se deslocado de ~10 m na zona sul da 

praia (Figura 17), zona esta que está representada na periferia da fotografia aérea N.41. Na 

praia do Baleal, a magnitude dos desvios entre fotografias aéreas adjacentes é da mesma 

ordem de grandeza, da dezena de metros, chegando a alcançar 20 m num edificado próximo 

da praia e 25 m na linha-limite da vegetação (Figura 18). Também neste caso os maiores 

desvios observam-se nas margens das fotografias aéreas onde as distorções radiais são 

máximas. 

 

                                                           
2
 Assumindo uma transformação do tipo “afim” durante a georreferenciação. 
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Figura 17.Sobreposição de 2 fotografias aéreas na Praia da Consolação e detalhe ilustrando os desvios 
verificados na região marginal das fotografias aéreas. 

 

 

Figura 18.Sobreposição de 2 fotografias aéreas na Praia do Baleal e detalhe ilustrando os desvios 
verificados na região marginal das fotografias aéreas. 

 

Ao aplicar a transformação do tipo Spline verifica-se que as imagens (mosaicos e fotografias 

aéreas) se moldam aos pontos de controlo utilizados para a georreferenciação. Desta forma a 

estimativa de erro fornecida pelo software é virtualmente nula e como tal não exprime os 

erros, ou incertezas reais deste procedimento de georreferenciação. 

Por esta razão, a quantificação dos erros de georreferenciação foi feita pela verificação dos 

desvios (nas imagens e no ortofotomapas) de um conjunto de pontos notáveis, independentes, 

não utilizados durante o processo de georreferenciação. Esta verificação foi feita sobre o 

mosaico conjunto Praia Baleal e Consolação e sobre a fotografia aérea N. 98 que abrange a 

totalidade das duas praias e na qual estas praias se localizam na zona central. 

Fotografia 
aérea N.41 

Fotografia  
aérea N.98 

Fotografia 
aérea N.41 

Fotografia  
aérea N.98 

~10 m 

Fotografia aérea N.97 

Fotografia 
aérea N.41 

Fotografia 
aérea N.41 

~20 m 

~25 m 

Fotografia aérea N.97 
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3.1.3.1 Quantificação dos desvios de georreferenciação em mosaico de 

fotografias aéreas 

Foram selecionados 50 pontos notáveis facilmente identificáveis no ortofotomapa e no 

mosaico, diferentes dos utilizados para a georreferenciação do mesmo. Determinaram-se as 

coordenadas de referência, no ortofotomapa, e no mosaico, de cada ponto, e calculou-se, caso 

a caso, o desvio vetorial entre pontos homólogos, bem como as estatísticas da série dos 

desvios. 

Os resultados mostram que a maioria dos pontos se encontra desviados < 4 m da respetiva 

localização de referência, sendo que a distribuição dos desvios não parece apresentar nenhum 

padrão de distribuição espacial (Figura 19 esq.). O desvio máximo observado foi de 6.71 m. A 

distribuição de frequências acumuladas (Figura 19 dta.) mostra que em 90% dos casos o erro é 

inferior a 5.2 m e em 80% dos casos inferior a 4.90 m. O erro quadrático médio é de 3.64 m 

(Tabela 5). 

 

   

Figura 19.Magnitude dos desvios de georreferenciação no mosaico (esq.) e respetivas frequências 
acumuladas (dta.). 

 

3.1.3.2 Quantificação dos desvios de georreferenciação em fotografia aérea 

A análise do erro de georreferenciação na fotografia aérea N. 98 seguiu o mesmo 

procedimento. Neste caso, foram selecionados 44 pontos notáveis identificáveis na fotografia 
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aérea e no ortofotomapa, não utilizados na georreferenciação. A magnitude de erro na 

fotografia aérea é superior à determinada no mosaico, com valor máximo de 12.64 m (Figura 

20 esq.). Neste caso parece haver uma tendência para os pontos afetados por maior desvio se 

localizarem nas zonas marginais da fotografia. 

A distribuição de frequências acumuladas dos desvios mostra também uma magnitude de erro 

superior: em 90% dos casos obtiveram-se erros inferiores a 8.47 m e em 80% dos casos inferior 

a 7.00 m (Figura 20 dta.). O erro quadrático médio é de 5.42 m (Tabela 5).  

 

 

Figura 20.Magnitude dos desvios de georreferenciação na fotografia aérea N.98 (esq.) e respetivas 
frequências acumuladas (dta.).   

 

Tabela 5.Estatísticas de erro de georreferenciação: mosaico vs. fotografia aérea. 

Distância vetorial 
Mosaico Praia Baleal e 

Consolação 
Fotografia aérea N.97 

Média (m) 3.23 4.52 

Máximo (m) 6.71 12.64 

Desvio padrão (m) 1.69 2.99 

RMS (m) 3.64 5.42 
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3.1.4 Síntese dos resultados e considerações finais  

Os testes conduzidos no presente estudo mostram que é possível utilizar mosaicos 

georreferenciados gerados a partir de fotografias aéreas em estudos de evolução da linha de 

costa sem diminuir a qualidade dos resultados. Por outras palavras, o processamento da 

informação planimétrica sobre imagens compostas e georreferenciadas não incrementa a 

magnitude dos desvios posicionais de entidades planimétricas identificáveis em cada 

fotografia previamente georreferenciada; pelo contrário, a qualidade da georreferenciação 

melhorou relativamente à utilização de fotografias aéreas georreferenciadas individualmente. 

Os erros de georreferenciação encontrados são da ordem de 4 m no caso de georreferenciação 

de um mosaico composto por várias fotografias aéreas, enquanto o erro de georreferenciação 

de uma única fotografia aérea é superior, da ordem de 5.5 m. Os desvios vetoriais máximos 

observados são também superiores no caso da fotografia única relativamente aos observados 

no mosaico (12.64 e 6.71 m, respetivamente) (Tabela 5).  

A comparação dos resultados obtidos na localização de elementos planimétricos lineares 

litorais (e.g. linhas de vegetação) usando mosaicos e fotografias aéreas individuais, mostra que 

a primeira opção é mais eficaz, conduzindo a menores desfasamentos posicionais da 

representação do mesmo objeto em imagens adjacentes. Por outro lado, a geração do 

mosaico de fotografias aéreas aproveita os mais recentes desenvolvimentos de softwares de 

imagem (como o Adobe Photoshop), nos quais se utilizam algoritmos de união de imagens 

robustos e bem testados. 

O aumento do erro de posicionamento em fotografias aéreas isoladas relaciona-se com a 

utilização, inevitável na maioria dos casos, de elementos planimétricos localizados nas 

margens da fotografia, campo onde ocorrem as maiores distorções. O mosaico utiliza a zona 

central de cada uma das fotografias e, porque amplia a superfície global representada, 

aumenta a probabilidade de se encontrarem elementos úteis para a georreferenciação fora do 

domínio marginal.   

Os dois métodos não diferem substancialmente no tempo requerido para as operações de 

processamento; os resultados sugerem que  a utilização de mosaicos apenas se torna 

significativamente mais eficiente quando este inclui pelo menos 4 fotografias aéreas.  

O número de fotografias aéreas a utilizar para gerar o mosaico não tem implicações na 

qualidade das observações, apenas terá implicação no tamanho da imagem gerada e deverá 

ter em consideração a capacidade de processamento do computador.  

 

3.2 Estereorrestituição vs. mosaicos georreferenciados 

Nesta secção aborda-se a quantificação das diferenças posicionais de elementos planimétricos 

de natureza pontual e linear, localizados em imagens processadas com duas metodologias 

distintas: estereorrestituição vs. localização em mosaico de fotografias aéreas previamente 
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georreferenciado. Esta análise focou-se no troço litoral que se estende desde a Cova do Vapor 

até cerca de 4 km a sul da Fonte da Telha (litoral abrangido pelo concelho de Almada) 

representado num conjunto de fotografias aéreas datadas de 2011 (dimensão aproximada de 

pixel de 0.07 m) (fonte: Câmara Municipal de Almada). 

A análise das diferenças posicionais fez-se através da localização de pontos e de linhas 

homólogas nos dois documentos e da quantificação das respetivas diferenças. No caso dos 

elementos lineares as diferenças de posição estimaram-se em ambiente ArcGIS com a 

ferramenta Digital Shoreline Analysis System-DSAS (Thieler et al., 2009); esta aplicação 

quantifica as distâncias de cada elemento linear de teste a uma linha de base (baseline), 

recorrendo a um pente de transectos igualmente espaçados entre si, tendo-se adotado neste 

estudo um espaçamento de 5 m. No caso dos elementos pontuais as diferenças posicionais 

foram determinadas calculando, caso a caso, a distância vectorial entre pontos homólogos, 

tendo-se determinado também as estatísticas da série dos desvios, nomeadamente o erro 

quadrático médio (RMS), parâmetro geralmente utilizado para reportar a incerteza da 

retificação (Fletcher et al., 2003). 

 

3.2.1 Geração e georreferenciação do mosaico de fotografias aéreas 

A geração do mosaico do troço litoral Cova do Vapor – Fonte da Telha seguiu o procedimento 

descrito no ponto 3.1.1. Criaram-se primeiro 7 mosaicos parciais que, posteriormente, se 

fundiram num mosaico final, único, o qual se estende da Costa da Caparica até cerca de 4 km a 

sul da Fonte da Telha (Figura 21). Cada mosaico parcial foi gerado utilizando 6 a 13 fotografias 

aéreas. 

A georreferenciação do mosaico único realizou-se em ambiente ArcGIS, através do encontro 

de pontos de controlo (PC’s) comuns ao mosaico e aos ortofotomapas de 2005 (dimensão do 

pixel ≈ 0.50 m). Escolheram-se PC’s distribuídos tanto quanto possível uniformemente ao 

longo da faixa costeira por forma a maximizar a qualidade da georreferenciação. 

Foram utilizados 408 PC’s distribuídos ao longo dos 15.7 km de linha de costa estudada, (26 

pontos/km, em valor médio) (Figura 22). A imagem/mosaico foi georreferenciada utilizando 

modelo de ajuste a PC’s do tipo Spline ou função polinomial Piecewise3.  

 

                                                           
3 

Ver ponto 4 “Determinação da incerteza associada à georreferenciação de mosaicos de fotografias 
aéreas em litoral baixo e arenoso da área de intervenção da ARH Tejo” do presente relatório. 
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Figura 21.Distribuição geográfica dos mosaicos parciais e fotografias aéreas usadas na geração do 
mosaico. 

 

A quantificação da incerteza associada à georreferenciação deste mosaico seguiu a 

metodologia já descrita4; testaram-se 162 pontos (41 x 4) tendo-se obtido um erro quadrático 

médio (RMS) de 3.24 m - componente em X de 1.66 m e em Y de 2.78 m (Tabela 6). 

 

Tabela 6. Estatísticas da incerteza de georreferenciação do mosaico final Caparica-Fonte da Telha  

Estatísticas x y 
Distância  

vetorial 

Média (m) 1.15 1.48 2.07 

RMS (m) 1.66 2.78 3.24 

 

 

                                                           
4
 Ver ponto 4“Determinação da incerteza associada à georreferenciação de mosaicos de fotografias 

aéreas em litoral baixo e arenoso da área de intervenção da ARH Tejo” do presente relatório. 
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Figura 22.Mosaico de fotografias aéreas com os pontos notáveis utilizados para georreferenciação. 

 

3.2.2 Estereorrestituição 

As imagens aqui analisadas foram obtidas através de um voo fotogramétrico digital, executado 

com GPS/IMU, no qual todas as imagens têm associados os parâmetros de orientação espacial 

necessários ao correto posicionamento das mesmas num sistema de fotogrametria aérea. 

Pode considerar-se correto o seu posicionamento dentro dos desvios-padrão associados à 

determinação de cada parâmetro de orientação espacial, que são dados pelo sistema referido, 

e que, para a planimetria e altimetria, são de 0.26 e 0.37 m, respetivamente, e para os ângulos 

de rotação em torno de X, Y, e Z são, respetivamente, 0.003 e 0.0066°. Assim, a precisão com 

que cada imagem é orientada no espaço está dependente da precisão com que os seus 

parâmetros são determinados. 

As imagens foram obtidas com sobreposição suficiente para visualização estereoscópica. Todas 

as imagens foram orientadas e integradas num software de fotogrametria – Leica 

Photogrammetry Suite (ERDAS) - e foi realizada a respetiva estereorrestituição, ou seja, a 

aquisição de informação tridimensional (XYZ) de elementos de interesse na imagem, com 

perceção 3D, em ambiente SIG, com recurso ao módulo StereoAnalyst (ERDAS). 
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Neste exercício, foram restituídos 13 elementos pontuais (e.g. esquinas de passadiços, vértices 

de passeios, vértices de manchas de vegetação...) e 8 elementos lineares (e.g. estradas e 

caminhos de pé-posto...).  

Os diferentes elementos considerados diferem na precisão com que são estereorrestituídos, 

pelo seu carácter (natural - vértice de vegetação, por exemplo ou artificial -vértice de passeio, 

por exemplo), quer pela sua natureza, pontual ou linear, entre outros. Em termos gerais a 

precisão da restituição de um objeto linear é sempre superior à de um objeto pontual e, entre 

estes, os elementos naturais associam-se menor precisão que os artificiais conspícuos ou 

assinalados artificialmente. A componente altimétrica está também dotada de uma 

determinada precisão. 

Eliminando do “estudo” a precisão e os erros associados ao método, é de salientar que o 

proveito que se pode retirar de um sistema com perceção 3D é enorme, permitindo, no caso 

deste exercício, que os objetos fossem restituídos sem perda de qualidade radiométrica ou de 

forma do objeto, a uma escala de visualização de cerca de 1:180. 

 

3.2.3 Desvios observados e considerações finais 

3.2.3.1 Elementos pontuais 

Foram analisados 13 pontos teste, cujas posições foram identificadas através do mosaico 

georreferenciado e através de estereorrestituição. As diferenças posicionais determinadas 

atingem um valor máximo de 13.84 m na zona sul da área de teste; no entanto, a generalidade 

dos pontos (95%) apresentam diferenças posicionais inferiores a 3 m (Figura 23). As 

estatísticas de desvio indicam uma magnitude média de 2.36 m e RMS de 4.34 m (RMS de 1.67 

m e 4.00 m, nas componentes X e Y, respetivamente) (Tabela 7).   

 

Tabela 7. Estatísticas de desvio nos 13 pontos de verificação (valores em m). 

Estatísticas x| y| 
Distância  

vetorial 

Média (m) 1.11 1.85 2.36 

RMS (m) 1.67 4.00 4.34 

 

Adicionalmente, foi efetuada a comparação posicional dos pontos testados anteriormente 

relativamente às suas coordenadas reais, obtidas nos ortofotomapas de 2010 (tamanho do 

pixel de 0.50 m). Dos 13 pontos testados, apenas 11 foram identificados naqueles 

ortofotomapas. 
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Figura 23.Distribuição espacial dos pontos de verificação e respetivas magnitudes de desvio (esq.), e 
distribuição acumulada dos valores de desvio, quantificados através de distância vetorial (dta).  

 

Os resultados (Tabela 8) mostram magnitudes de desvio idênticas quando se compara o 

mosaico relativamente aos ortofotomapas e à estereorrestituição, de 2.5 m em valor médio 

das distância vectorial e 4.5 m em termos de RMS. Por outro lado, os desvios da 

estereorrestituição relativamente aos ortofotomapas são significativamente mais reduzidos 

(0.72 m em média, RMS de 0.94 m). 

 

Tabela 8. Síntese das estatísticas de desvio nos pontos de verificação - 13 pontos no teste mosaico vs. 
estereorrestituição e 11 pontos nos restantes. 

Tipo de dados 

Média (m) RMS (m) 

x| y| 
Distância  

vetorial 
x| y| 

Distância  

vetorial 

Mosaico vs. Ortofotomapas 1.26 2.16 2.63 1.77 4.22 4.58 

Estereorrestituição vs. Ortofotomapas 0.44 0.52 0.72 0.67 0.67 0.94 

Mosaico vs. Estereorrestituição 1.11 1.85 2.36 1.67 4.00 3.34 

 

3.2.3.2 Elementos lineares 

Os desvios relativos a elementos lineares foram estimados através da localização de 9 

segmentos de reta homólogos, no mosaico de fotografias aéreas e através da sua 
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estereorrestituição. As diferenças posicionais entre cada par de linhas homólogas foram 

calculadas através da distância a uma linha de base medida ao longo de 283 transectos 

espaçados entre si de 5 m (Figura 24, esq.). Os desvios medidos apresentam uma magnitude 

média de 0.82 m e RMS de 1.06 m; 90 % dos dados apresentam desvios inferiores a 1.60 m 

(Figura 24, dta.).  

 

      

Figura 24.Distribuição espacial dos transectos de verificação e linha de base utilizada (esq.); distribuição 
acumulada das magnitudes de desvio quantificados através da distância absoluta (dta).  

 

A posição destas linhas foi ainda verificada face à sua posição nos ortofotomapas de 2010, 

utilizando a mesma metodologia. A Tabela 9 apresenta uma síntese dos resultados, que 

indicam ordem de grandeza semelhante das diferenças de posicionamento de elementos 

lineares entre mosaicos e estereorrestituição e mosaico e ortofotomapas (0.80 m em valor 

médio e RMS de 1.10 m). Uma vez mais as diferenças de posicionamento obtidas por 

estereorestituição são menores e da mesma ordem de grandeza da precisão dos 

ortofotomapas de 2010.    
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Tabela 9. Síntese das estatísticas de desvio nos pontos de verificação (13 pontos no teste mosaico vs. 
estereorrestituição e 11 pontos nos restantes). 

 
Média 

(m)  

RMS 

(m) 

Mosaico vs. Ortofotomapas 0.84 1.13 

Estereorrestituição vs. Ortofotomapas 0.51 0.66 

Mosaico vs. Estereorrestituição 0.82 1.06 

 

3.2.4 Síntese dos resultados e considerações finais 

Obtiveram-se diferenças posicionais médias 2.4 m e 0.8 m, em elementos pontuais e lineares, 

respetivamente, figurados em fotografias aéreas, quando o processamento das imagens segue 

métodos de estereorrestituição e de construção de mosaico georreferenciado. Esta diferença 

resulta essencialmente de parâmetros direcionais. No caso dos elementos pontuais os desvios 

foram determinados a partir de distâncias vectoriais, independentemente da orientação 

espacial do vector que materializa aquela distância. No caso dos elementos lineares as 

diferenças são estimadas numa única direção, perpendicular à linha de base que, por sua vez, 

respeita a orientação geral da linha de costa. De facto, os desvios em X entre pontos 

homólogos (a componente mais próxima da perpendicular à linha de costa nos casos 

estudados) são, em média, muito próximos de 1 m (1.11 m), tal como acontece no caso dos 

elementos lineares.  

Os resultados obtidos para os desvios quadráticos médios seguem o mesmo padrão: as 

diferenças entre pontos homólogos excedem as encontrados em elementos lineares, 

respetivamente 4.3 m e 1.06 m. No entanto esta diferença atenua-se quando se considera a 

dimensão da componente X dos valores RMS obtidos em elementos pontuais que é de 1.8 m.  

A comparação adicional efetuada com os mesmos elementos planimétricos nos ortofotomapas 

de 2010, revelou que as diferenças mosaico vs. estereorrestituição são equivalentes às da 

comparação mosaico vs. ortofotomapas. As diferenças encontradas na comparação 

estereorrestituição vs. ortofotomapas são negligenciáveis uma vez que igualam a dimensão no 

terreno do pixel dos ortofotomapas.  

 

3.3 Avaliação da magnitude dos desvios em função da assimetria na 

distribuição espacial de pontos de controlo 

No decorrer do presente trabalho surgiu a necessidade de verificar as implicações da 

localização da linha de costa em mosaicos cujos pontos de georreferenciação se localizam 

unicamente de um dos lados dessa linha, devido à inexistência de pontos de controlo no mar. 

Este teste efetuou-se através da localização de linhas homólogas monumentalizados por 

estradas, visíveis nos mosaicos de 1958 e 1980 e nos ortofotomapas de 2005. Estas linhas 
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localizam-se a leste da nuvem de pontos de controlo utilizados no processo de 

georreferenciação. 

 

3.3.1 Localização de linhas homólogas monumentalizados com estradas 

Para esta avaliação foram digitalizadas 5 linhas monumentalizadas com estradas nos mosaicos 

georreferenciados construídos para o troço litoral Nazaré-Vieira (datas de 1958 e 1980) e nos 

ortofotomapas de 2005 (imagem de controle). As linhas foram escolhidas a diferentes 

distâncias da nuvem de PC’s utilizados para georreferenciação e localizam-se imediatamente a 

norte da Nazaré, em região fracamente urbanizada, com alterações mínimas no uso do solo 

desde 1958 (Figura 25).   

 

 

Figura 25. Figura 1Localização de linhas homólogas monumentalizadas com estradas nos mosaicos 
georreferenciados de 1958 e 1980 no troço Nazaré-Vieira e PC’s utilizados na georreferenciação. 

 

3.3.2 Avaliação dos desvios em função da distância aos pontos de controlo 

A medição dos desvios foi realizada com o auxilio da ferramenta  de ArcGIS Digital Shoreline 

Analysis. Os desvios foram avaliados ao longo de um pente de transectos espaçados de 5 m e 

dispostos ortogonalmente a uma linha de referência; em total, mediram-se 596 transectos.  
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A distância de cada uma das linhas aos pontos de controlo foi medida segundo a coordenada X 

entre o centro geométrico de cada ponto e o centro geométrico de cada uma das linhas 

(segundo a mesma direção). Para cada uma das linhas consideraram-se apenas os PC’s mais 

próximos.  

Os resultados mostram que os desvios aumentam para distâncias à nuvem de pontos de 

controlo superiores a 1000 m (Tabela 10, Figura 26), sendo razoavelmente uniformes para 

distâncias inferiores. De forma geral, os desvios quadráticos médios entre linhas homólogas 

marcadas nos mosaicos e nos ortofotomapas são baixos (inferiores a 5 m) para linhas 

marcadas até cerca de 750 m de distância do centro geométrico dos PC’s. A cerca de 1000 m 

de distância os valores de RMS são ainda de 3 m e 2.8 m (1958 e 1980 respetivamente), 

crescendo para cerca de 15 e 50 m para distâncias na ordem de 2000 m. O erro de 50 m 

encontrado na imagem de 1980 relaciona-se principalmente com a sua localização na periferia 

da imagem e não tanto com a distância à nuvem de PC’s. 

 

Tabela 10. Síntese dos desvios médios observados nos mosaicos georreferenciados relativamente aos 
ortofotomapas de 2005. 

 Linha 1 Linha 2 Linha 3 Linha 4 Linha 5  

Distância aos PC’s (m) 180 690 820 1040 1960 

1958 Desvio médio (m) 2.06 3.11 5.44 2.73 15.09 

RMS (m) 2.47 3.16 6.03 3.06 15.21 

Distância aos PC’s (m) 240 720 800 1030 2090 

1980 Desvio médio (m) 2.90 1.94 2.44 2.31 48.40 

RMS (m) 2.91 1.95 2.77 2.76 49.00 

 

 

Figura 26. Erro quadrático médio (RMS) da posição das linhas testadas relativamente aos ortofotomapas 
de 2005 em função da distância ao centro geométrico dos respetivos PC’s. 
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3.3.3 Síntese dos resultados e considerações finais 

Os erros quadráticos médios estimados em linhas localizadas do mesmo lado e a diferentes 

distâncias da nuvem de PC’s utilizados na georreferenciação são inferiores a 3.5 m para 

distâncias até cerca de 1000 m relativamente ao centro geométrico dos PC’s. Os máximos 

desvios foram observados nas maiores distâncias (cerca de 2000 m) e parecem refletir, mais 

do que aquela distância uma localização marginal no mosaico. A magnitude das incertezas é 

semelhante ou inferior às decorrentes do método de georreferenciação5 (3.80 e 3.56 m, para 

os mosaicos de 1958 e 1980, respetivamente). 

 

4 Determinação da incerteza associada à 

georreferenciação de mosaicos de fotografias aéreas em 

litoral baixo e arenoso da área de intervenção da ARH 

Tejo 

Nesta secção efetua-se uma avaliação independente da incerteza decorrente do processo de 

georreferenciação de mosaicos gerados a partir de fotografias aéreas históricas. A 

georreferenciação de mosaicos de fotografias históricas tem como objetivo final a localização 

da posição da linha de costa nas imagens aéreas provenientes dos voos USAF de 1958 (escala 

aprox. 1:30 000) e FAP de 1980 (escala aprox. 1:15 000). 

A inexistência de modelos digitais de elevação precisos dificulta a ortorrectificação de imagens 

aéreas, particularmente no caso de imagens históricas, tendo-se por isso optado por uma 

georreferenciação por ajuste polinomial que utiliza um algoritmo do tipo Spline ou função 

polinomial Piecewise. Este ajuste estende ou encolhe de forma contínua a imagem garantindo 

que, na imagem modificada, se honram todos os PC’s. Segundo Verhoeven et al. (2012) o 

método de georreferenciação através de algoritmos Spline é frequentemente utilizado quando 

as imagens apresentam deformações induzidas pelo relevo e produz bons resultados quando o 

seu vigor é baixo a moderado. Dada a morfologia pouco acidentada do litoral arenoso, 

selecionou-se esta solução para georreferenciar os mosaicos, no software ArcGIS. 

Os recentes desenvolvimentos nos softwares de processamento de informação geográfica, 

particularmente no que respeita aos métodos de visualização baseados em cálculo de 

pirâmides, atenuou substancialmente a exigência computacional associada à manipulação de 

imagens extensas (mosaicos) (Wan et al., 2013). A utilização de mosaicos tornou-se pois uma 

ferramenta largamente utilizada, nomeadamente em estudos de evolução da linha de costa 

(Zarillo e Synder, 2001; Fletcher et al., 2003; Zuzek et al., 2003; Messina, 2006; Jones et al., 

                                                           
5
 Ver ponto 5 “Determinação da incerteza associada à georreferenciação de mosaicos de fotografias 

aéreas em litoral baixo e arenoso da área de intervenção da ARH Tejo" do presente relatório. 
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2009; Romine et al., 2009). As principais vantagens da utilização de mosaicos são a 

continuidade da imagem, permitindo trabalhar troços costeiros longos, a versatilidade de 

manipulação em ambiente SIG (Messina, 2006) e a economia de tempo computacional 

(Wellens et al., 2012). Adicionalmente, facilita a identificaçãode PC’s para georreferenciação 

ao longo da imagem (Verhoeven et al., 2012). No decorrer do presente trabalhos verificou-se 

ainda que a utilização de mosaicos conduz a erros de georreferenciação inferiores aos obtidos 

a partir de fotografias aéreas georreferenciadas individualmente; este resultado deve-se ao 

facto de os mosaicos aproveitarem apenas a região central de cada imagem interessada, 

minimizando os erros decorrentes da consideração da região periférica, sede de distorções 

maiores6.  

Os mosaicos testados no presente trabalho foram gerados em software de imagem Adobe 

Photoshop, no qual é necessária uma sobreposição de 40 a 70% entre imagens adjacentes; o 

programa combina as diferentes imagens por encontro de limites ótimos, os quais se 

constituem como “costuras” (seams) entre fragmentos de imagem adjacentes. O produto final 

é uma imagem contínua com cores ajustadas (aplicação match) (www.adobe.com - Photoshop 

/ Create panoramic images with Photomerge).  

Após a geração dos mosaicos e identificação de pontos de controlo (PC’s) nas imagens a 

corrigir e nos ortofotomapas de referência (2005, dimensão do pixel de 0.50 m) subtraíram-se 

aleatoriamente 10% dos pontos de controlo, os quais foram reservados para uso como pontos 

de teste. Nos casos em que 10 % dos pontos de controlo totalizasse menos de 25, ajustou-se o 

procedimento para garantir a recuperação de pelo menos 25 pontos. A seleção foi efetuada 

através da função randperm do Matlab, que gera uma permutação aleatória de uma lista de 

números inteiros. O conjunto de PC’s assim reduzido foi depois utilizado para georreferenciar 

os mosaicos em ambiente ArcGis, tendo por base o encontro de pontos de controlo comuns a 

cada um dos mosaicos e aos ortofotomapas, e um modelo de ajuste do tipo Spline. A 

qualidade de retificação é frequentemente avaliada através de testes independentes que se 

fundamentam na medição das diferenças posicionais entre pontos de teste homólogos não 

utilizados no processo de retificação, cuja posição é bem conhecida (Ruggiero et al.,  2003; 

Hughes et al., 2006; Romine et al., 2009).  Para uniformizar este tipo de testes, o comité Norte-

americano de normalização de dados geográficos (The National Standard for Spatial Data 

Accuracy - NSSDA) implementou uma metodologia de estatística e teste e sugere o uso do erro 

quadrático médio (RMS - raiz quadrada da média dos quadrados dos desvios vetoriais entre 

coordenadas de pontos homólogos) como indicador da precisão posicional. O valor do RMS foi 

neste estudo usado como indicador da incerteza na retificação dos mosaicos. O sistema de 

referenciação geográfica utilizado respeitou o da base cartográfica de referência, os 

ortofotomapas de 2005, e corresponde ao Datum 73 - IPCC, Elipsóide-Projeção Hayford-Gauss. 

 

                                                           
6
 Ver ponto 3.1 “Georreferenciação de mosaicos vs. Compilação de fotografias aéreas georreferenciadasErro! A 

origem da referência não foi encontrada.”  
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4.1 Mosaicos do troço litoral Nazaré – Vieira 

O troço litoral Nazaré – Vieira estende-se por 30 km desde a Nazaré até à praia da Vieira, do 

qual se retiveram as secções de litoral baixo e arenoso em que a praia confina do lado de terra 

com dunas ou combinações de duna e arriba. O troço foi subdividido em 3 secções, designadas 

por: Pedras Negras, Paredes Vitória e praia do Norte. 

Foram gerados mosaicos compósitos de fotografias aéreas de 1980, com escala aprox. 1:30 

000, e de 1958, com escala aprox. 1:15 000; os mosaicos foram georreferenciados usando 

como referência os ortofotomapas de 2005 (dimensão do pixel de 0.50 m). No mosaico de 

1958 a identificação de pontos de controlo é dificultada pelas alterações ao uso do solo; neste 

caso foram adicionados PC’s extraídos do mosaico de 1980, previamente georreferenciado. A 

análise de erro foi efetuada unicamente em pontos de teste identificáveis nos ortofotomapas 

e distantes até 200 m da linha de costa. 

 

4.1.1 1980 

A compilação de fotografias aéreas provenientes do voo FAP 1980 resultou na geração de 3 

mosaicos e identificação de 798 PC’s: o Mosaico Pedras Negras (composto por 13 fotografias 

aéreas ao longo de 19 km de costa, 342 PC’s), o Mosaico Paredes Vitória (9 fotografias aéreas 

ao longo de 13 km de costa, 196 PC’s) e o Mosaico praia do Norte (6 fotografias aéreas ao 

longo de 13 km de costa, 260 PC’s) (Figura 27). 

 

   

Figura 27. Mosaicos gerados para o troço litoral Nazaré – Vieira em 1980 e PC’s utilizados na retificação 
(marcas vermelhas). 

Mosaico Pedras Negras Mosaico Paredes Vitória Mosaico Praia do Norte 
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428 PC’s encontram-se a uma distância inferior a 200 m da linha de costa e, deste 

subconjunto, selecionaram-se aleatoriamente 43 para uso como pontos de teste (Tabela 11). 

As coordenadas de cada um destes locais foram determinadas no mosaico e comparadas com 

as homólogas, conhecidas, nos ortofotomapas.  

 

Tabela 11. Síntese dos PC’s utilizados na quantificação da incerteza do mosaico Nazaré-Vieira na data 
1980. 

 

Comprimento 

do troço litoral 

(km) 

N. PC’s 

total 

N. PC’s / km de 

linha de costa 

PC’s localizados 

< 200 m  

PC’s  teste (10 %  

dos PC’s a < 200m) 

Nazaré - Vieira 

1980 
35 798 23 428 43 

      

Os desvios observados foram quantificados sob a forma de desvios vetoriais entre a posição 

observada e a posição conhecida, tendo sido ainda efetuada uma análise da sua distribuição 

acumulada. Verifica-se que a generalidade dos pontos apresenta desvios inferiores a 3 m (85 % 

dos casos); o valor máximo, de 15.93 m, corresponde a um ponto em vertente muito inclinada 

(Figura 28). A Tabela 12 indica RMS total de 3.56 m sendo que os desvios em X, direção sobre 

a qual se identifica a linha de costa são bastante menores (1.71 m) do que em Y (3.12 m). 

 

 

Figura 28.Distribuição espacial dos PC’s teste e respetivas magnitudes de desvio (esq.), e distribuição 
acumulada das magnitudes de desvio, quantificados através da distância vetorial (dta.).  
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Tabela 12. Estatísticas de desvio nos 43 PC’s teste do troço Nazaré-Vieira 1980. 

Estatísticas x| y| 
Distância  

vetorial 

Máximo (m) 4.13 15.43 15.93 

Média (m) 1.24 1.72 2.36 

Desvio Padrão (m) 1.17 2.60 - 

RMS (m) 1.71 3.12 3.56 

 

4.1.2 1958 

A compilação de fotografias aéreas provenientes do voo USAF 1958 resultou na geração de 2 

mosaicos, o Mosaico Pedras Negras/Paredes Vitória (5 fotografias aéreas ao longo de 20 km de 

costa, 218 PC’s) e Mosaico praia do Norte (8 fotografias aéreas ao longo de 20 km de costa, 

233 PC’s) (Figura 29). 

 

              

Figura 29. Mosaicos gerados para o troço litoral Nazaré – Vieira em 1958 e respetivos PC’s utilizados na 
retificação (marcas vermelhas). 

 

Mosaico Pedras Negras/Paredes Vitória Mosaico Praia do Norte 
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Identificaram-se 451 PC’s, dos quais se reservaram 27 para teste (Tabela 13). As coordenadas 

de cada um destes locais foram determinadas no mosaico e comparadas com as homólogas, 

conhecidas, nos ortofotomapas.  

 

Tabela 13. Síntese dos PC’s utilizados na quantificação da incerteza do mosaico Nazaré-Vieira na data 
1958. 

 

Comprimento 

do troço litoral 

(km) 

N. PC’s 

total 

N. PC’s / km de 

linha de costa 

PC’s localizados 

< 200 m  

PC’s  teste (10 %  

dos PC’s a < 200m) 

Nazaré - Vieira 

1958 
35 451 13 263 27 

      

Os resultados mostram desvios inferiores a 4 m em 80 % dos casos, com valor máximo de 9.54 

m (Figura 30). O RMS total é de 3.80 m e os desvios em X  e Y são, respetivamente, 2.44 e 2.92 

m (Tabela 14). 

 

      

Figura 30. Distribuição espacial dos PC’s teste e respetivas magnitudes de desvio (esq.), e distribuição 
acumulada das magnitudes de desvio, quantificados através da distância vetorial (dta.). 
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Tabela 14. Estatísticas de desvio nos 27 pontos teste do troço Nazaré-Vieira. 

Estatísticas x| y| 
Distância  

vetorial 

Máximo (m) 6.88 6.61 9.54 

Média (m) 1.69 2.23 3.10 

Desvio Padrão (m) 1.76 1.88 - 

RMS (m) 2.44 2.92 3.80 

 

4.2 Mosaicos do troço litoral Baleal – Consolação 

O troço litoral Baleal - Consolação localiza-se em torno do tômbolo de Peniche, incluindo os 

segmentos de praia imediatamente a norte e a sul, respetivamente, as praias do Baleal e 

Consolação. As praias apresentam uma extensão aproximada de 4 km (Baleal) e 3 km 

(Consolação) e confinam com sistemas de duna, apresentando variações orográficas reduzidas 

na faixa adjacente para terra. 

Foram gerados mosaicos compósitos de fotografias aéreas de 1980 à escala aprox. 1:30 000 e 

de 1958 à escala aprox. 1:15 000, que foram georreferenciados com os ortofotomapas de 2005 

(dimensão do pixel de 0.50 m). No mosaico de 1958, onde a identificação de pontos de 

controlo é dificultada pela intensidade do uso do solo, foram adicionados pontos importados 

do mosaico de 1980 previamente georreferenciado. A análise de erro considerou pontos de 

controlo localizados a menos de 300 m da linha de costa atual.  

 

4.2.1 1980 

A compilação de fotografias aéreas provenientes do voo FAP 1980 resultou na geração de um 

mosaico único para o Troço Baleal – Consolação, composto por 6 fotografias aéreas ao longo 

de aproximadamente 10 km de costa, contendo 141 PC’s (Figura 31, Figura 32), dos quais se 

escolheram e 27 pontos teste.  
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Figura 31. Mosaicos gerados para o troço litoral Baleal - Consolação em 1980 e PC’s utilizados na 
retificação (marcas vermelhas). 

 

No caso do troço Baleal – Consolação em 1980, cuja síntese de PC’s se encontra descrita na 

Tabela 15, o procedimento de eliminação aleatória de 10 % dos PC’s (9 PC’s) foi repetido 3 

vezes por forma à obtenção de universo de pontos teste superior a 25 pontos. 

 

Tabela 15. Síntese dos PC’s utilizados na quantificação da incerteza do mosaico Baleal - Consolação na 
data 1980. 

 
Comprimento do 

troço litoral (km) 

N. PC’s 

total 

N. PC’s / km de 

linha de costa 

PC’s localizados 

< 300 m  

PC’s  teste (10 %  

dos PC’s a < 300m)  

Baleal – 

Consolação  1980 
10 141 14 92 27 

 

Os resultados mostram desvios inferiores a 2.5 m em 80 % dos casos, com valor máximo de 

4.28 m (Figura 32). O RMS total é de 1.86 m e os desvios em X e Y são, respetivamente, 1.19 m 

e 1.42 m (Figura 16). 

 

Mosaico Baleal e Consolação 
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Figura 32.Distribuição espacial dos PC’s teste e respetivas magnitudes de desvio (esq.), e distribuição 
acumulada das magnitudes de desvio, quantificados através da distância vetorial.  

 

Tabela 16. Estatísticas de desvio no troço Baleal - Consolação. 

Estatísticas x| y| 
Distância  

vetorial 

Máximo (m) 2.65 4.23 4.28 

Média (m) 0.87 1.03 1.54 

Desvio Padrão (m) 0.82 0.98 - 

RMS (m) 1.19 1.42 1.86 

 

4.2.2 1958 

A compilação de fotografias aéreas do voo USAF 1958 resultou na geração de um mosaico para 

o troço Baleal – Consolação, constituído por 4 fotografias aéreas (Figura 33), contendo 120 

PC’s, dos quais se usaram 28 como pontos teste (Tabela 17). 
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Figura 33. Mosaicos gerados para o troço litoral Baleal - Consolação em 1958 e PC’s utilizados na 
retificação (marcas vermelhas). 

 

Tabela 17. Síntese dos PC’s utilizados na quantificação da incerteza do mosaico Baleal – Consolação. 

 
Comprimento do 

troço litoral (km) 

N. PC’s 

total 

N. PC’s / km de 

linha de costa 

PC’s localizados 

< 300 m  

PC’s  teste (10 %  dos 

PC’s a < 300m) x 4 

Baleal – 

Consolação  1958 
10 120 12 65 28 

 

Verifica-se que a generalidade dos pontos apresenta desvios inferiores a 4 m (82 % dos casos) 

sendo o máximo desvio observado de 9.60 m (Figura 34). O RMS total é de 3.79 m sendo os 

desvios em X e Y, respetivamente, de 2.84 m e 2.51 m (Tabela 18). 

Mosaico Baleal - Consolação 
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Figura 34. Distribuição espacial dos PC’s teste e respetivas magnitudes de desvio (esq.), e distribuição 
acumulada das magnitudes de desvio, quantificados através da distância vetorial (dta). 

 

Tabela 18. Estatísticas de desvio nos 28 PC’s teste do troço Baleal – Consolação. 

Estatísticas x| y| 
Distância  

vetorial 

Máximo (m) 9.59 6.28 9.60 

Média (m) 1.72 1.98 3.11 

Desvio Padrão (m) 2.26 1.54 - 

RMS (m) 2.84 2.51 3.79 

 

4.3 Mosaicos do troço litoral Cova do Vapor – Espichel 

O troço litoral Cova do Vapor – Espichel é constituído, quase na totalidade, por litoral arenoso 

de acumulação, cuja margem se caracteriza maioritariamente por Duna. Pontualmente, na 

zona norte, existem troços cuja margem se caracteriza por Estrutura e, no limite sul, troços 

caracterizados como margem de Arriba. A praia em consideração neste trabalho apresenta um 

comprimento aproximado de 22 km. 

Foram gerados mosaicos compósitos de fotografias aéreas de 1980 à escala aprox. 1:30 000 e 

de 1958 à escala aprox. 1:15 000, que foram georreferenciados utilizando os ortofotomapas de 

2005 (dimensão do pixel de 0.50 m). No mosaico de 1958 foram adicionados pontos 

importados do mosaico de 1980 previamente georreferenciado. A análise de erro considerou 
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pontos de controlo localizados a menos de 200 m (no caso do mosaico de 1980) e 300 m (no 

da linha de costa atual.  

 

4.3.1 1980 

A compilação de fotografias aéreas provenientes do voo FAP 1980 resultou na geração de um 

mosaico único para o Troço Cova do Vapor – Espichel, composto por 14 fotografias aéreas 

contendo 221 PC’s, dos quais se usaram 30 como pontos teste (Figura 35, Tabela 19). 

 

 

Figura 35. Mosaicos gerados para o troço litoral Cova do Vapor - Espichel em 1980 e respetivos PC’s 
utilizados na retificação (marcas vermelhas). 

 

Tabela 19. Síntese dos PC’s utilizados na quantificação da incerteza do mosaico Cova do Vapor - Espichel 
na data 1980. 

 
Comprimento do 

troço litoral (km) 

N. PC’s 

total 

N. PC’s / km de linha 

de costa 

PC’s localizados < 

200 m  

PC’s  

teste  

Cova do vapor - 

Espichel  1980 
22 221 11 96 30 

Mosaico Cova do Vapor - Espichel 
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Os resultados mostram desvios inferiores a 3.5 m em 80 % dos casos, com valor máximo de 

6.61 m (Figura 36). O RMS total é de 3.08 m e os desvios em X e Y são, respetivamente, 1.74 m 

e 2.54 m (Tabela 20). 

 

 

      

Figura 36.Distribuição espacial dos PC’s teste e respetivas magnitudes de desvio (esq.), e distribuição 
acumulada das magnitudes de desvio, quantificados através da distância vetorial (dta., linha vertical 

representa o valor de RMS).  

 

Tabela 20. Estatísticas de desvio nos 30 PC’s teste do troço Cova do Vapor - Espichel 1980. 

Estatísticas x| y| 
Distância  

vetorial 

Máximo (m) 5.29 6.35 6.61 

Média (m) 1.35 1.86 2.59 

Desvio Padrão (m) 1.10 1.73 - 

RMS (m) 1.74 2.54 3.08 
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4.3.2 1958 

A compilação de fotografias aéreas do voo USAF 1958 resultou na geração de um mosaico para 

o troço litoral Cova do Vapor – Espichel constituído por 10 fotografias aéreas, com 318 PC’s 

(Figura 37, Tabela 21). 

 

 

 

Figura 37. Mosaicos gerados para o troço litoral Cova do Vapor - Espichel em 1958 e respetivos PC’s 
utilizados na retificação (marcas vermelhas). 

 

Tabela 21. Síntese dos PC’s utilizados na quantificação da incerteza do mosaico Cova do Vapor - Espichel 
na data 1958. 

 
Comprimento do 

troço litoral (km) 

N. PC’s 

total 

N. PC’s / km de linha 

de costa 

PC’s localizados < 

300 m  

PC’s  

teste  

Cova do vapor - 

Espichel 1958 
20 318 16 61 30 

 

Mosaico Cova do Vapor - Espichel 
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Os resultados mostram desvios inferiores a 5.7 m em 80 % dos casos, com valor máximo de 

10.4 m (Figura 38). O RMS total é de 4.94 m e os desvios em X e Y, são, respetivamente, 3.52 m 

e 3.47 m (Tabela 22).  

 

      

Figura 38. Distribuição espacial dos PC’s teste e respetivas magnitudes de desvio (esq.), e distribuição 
acumulada das magnitudes de desvio, quantificados através da distância vetorial (dta.). 

 

Tabela 22. Estatísticas de desvio nos 30 PC’s teste do troço Cova do Vapor - Espichel 1958. 

Estatísticas x| y| 
Distância  

vetorial 

Máximo (m) 7.13 7.93 10.35 

Média (m) 2.98 2.96 4.50 

Desvio Padrão (m) 1.87 1.80 - 

RMS (m) 3.52 3.47 4.94 
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4.4 Considerações finais 

O presente relatório apresenta estimativas independentes para as incertezas associadas à 

utilização de mosaicos de fotografias aéreas georreferenciados sobre os ortofotomapas de 

2005. De um modo geral, as incertezas estimadas sob a forma de erro quadrático médio, e 

seguindo as diretivas adotadas pelo NSSDA são, em média, de ≈ 3.5 m (Tabela 23).  

Os mosaicos gerados a partir das fotografias aéreas de 1958 apresentam incertezas mais 

elevadas (valor médio 5 m) do que os mosaicos gerados a partir das fotografias datadas de 

1980 (valor médio 3 m). Este aumento na incerteza está relacionado com a pior resolução das 

imagens, com a maior dificuldade em encontrar pontos comuns aos ortofotomapas de 2005 e 

ainda com propagação de erro induzida pela utilização de PC’s relativos ao mosaico de 1980. 

No troço litoral Nazaré-Vieira este aumento de imprecisão não é tão marcado, essencialmente 

devido a menores modificações antropogénicas de uso do solo, o que facilitou a identificação 

de pontos de controlo nas imagens de 1958 e 1980. 

Os resultados de desvio médio, e os de RMS (Tabela 24) são ligeiramente superiores na 

imagem mais antiga, pelas razões acima descritas. 

 

Tabela 23. Síntese do erro quadrático médio (RMS), em metros, dos desvios observados nos mosaicos 
georreferenciados.  

Troço litoral 

1980 1958 

x| y| 
Distância  

vetorial 
x| y| 

Distância  

vetorial 

Nazaré – Vieira 1.71 3.12 3.56 2.44 2.92 3.80 

Baleal – Consolação 1.19 1.42 1.86 2.84 2.51 3.79 

Cova do Vapor – Espichel 1.74 2.54 3.08 3.52 3.47 4.94 

 

Tabela 24. Síntese dos desvios médios, em metros, observados nos mosaicos georreferenciados.  

Troço litoral 

1980 1958 

x| y| 
Distância  

vetorial 
x| y| 

Distância  

vetorial 

Nazaré – Vieira 1.24 1.72 2.36 1.96 2.23 3.10 

Baleal – Consolação 0.87 1.03 1.54 1.72 1.98 3.11 

Cova do Vapor – Espichel 1.35 1.86 2.59 2.98 2.96 4.50 

 

Estes resultados mostram que a magnitude da incerteza é suficientemente reduzida para 

possibilitar utilização destas metodologias em estudos de posição da linha de costa, a escala 

regional (da ordem das dezenas de quilómetros), bem como da sua evolução no tempo a 

espacial plurianual.  
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5 Comentários finais 

A linha do sopé da duna frontal (SDF), representado no terreno pela quebra de declive e, na 

sua ausência, pelo limite exterior da vegetação, é o indicador da linha de costa mais adequado 

a considerar nos estudos associados à evolução da linha de costa a escala plurianual por 

constituir um marcador morfológico relativamente estável. Este marcador é facilmente 

visualizado em imagens e no terreno e pode ser substituído pela linha exterior de vegetação.  

A suavização desta linha conduz a uma linha de sopé da duna frontal suavizada (SDFs), mais 

interessante par os objetivos do presente estudo. O traçado da SDFs deve considerar os 

seguintes critérios: (1) escala média de digitalização entre 1:5 000 e 1:8 000 (2) as interrupções 

na linha de vegetação inferiores a cerca de 150 m não deverão ser consideradas, mantendo-se 

a continuidade da linha dos segmentos adjacentes. 

As diferenças na posição da linha de costa encontradas entre SDF e SDFs são diminutas e como 

tal a utilização do SDFs torna-se mais vantajosa pela facilidade de digitalização, preenchimento 

de lacunas e economia de esforço. 

As incertezas associadas ao processo de localização da linha de costa decorrentes do operador 

são da ordem de ≈ 3 m. Estas incertezas estão essencialmente relacionadas com o critério do 

operador. 

A avaliação do desempenho dos mosaicos de fotografias aéreas comparativamente à utilização 

de fotografias aéreas georreferenciadas revelou que a utilização de mosaicos diminui os erros 

de georreferenciação. A estereorrestituição conduz a incertezas de magnitude semelhante à 

da precisão do ortofotomapa. 

A assimetria na distribuição da nuvem de pontos de controlo relativamente a um elemento 

linear induz incertezas da mesma ordem de magnitude das estimadas para o processo de 

georreferenciação. Esta assimetria, inevitável em estudos da linha de costa, não impede a 

utilização de mosaicos georreferenciados para avaliar a sua evolução. 

A quantificação das incertezas associadas a cada um dos mosaicos gerados e utilizados neste 

projeto são pequenas (em média de ≈ 3.5 m-RMS). Os valores valores médios de RMS nos 

troços Nazaré-Vieira, Baleal-Consolação e Cova do Vapor-Espichel (Tabela 25) são, 

respetivamente, de 3.68, 2.83 e 4.01 m.  

A combinação das incertezas decorrentes do processo de georreferenciação e inerentes ao 

operador produz desvios médios da ordem de 4.5 m (Tabela 25). Os resultados sobre evolução 

da linha de costa obtidos por comparação de fotografia aérea georreferenciada apenas terão 

significado físico nos locais onde excedam aquele valor de referência. 
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Tabela 25. Síntese dos desvios associados à localização da linha de costa. 

Troço litoral 

Incerteza (m) 

Georreferenciação de 

mosaicos 

Localização da linha 

de costa 
Total 

Nazaré - Viera 3.68 
2.85 

 

4.65 

Baleal - Consolação 2.83 4.02 

Cova do Vapor – Espichel 4.01 4.92 

Média   4.53 
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