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Componentes do estudo do litoral na área de intervenção da APA, I.P. /ARH do Tejo 
 

1 Estudo do litoral na área de intervenção da APA, I.P. /ARH do Tejo 

1.1 Caracterização do forçamento meteorológico e oceanográfico 

1.1.1 Vento 

Entregável 1.1.1.a Caracterização do regime de ventos no litoral 

1.1.2 Precipitação 

Entregável 1.1.2.a Caracterização da precipitação na região hidrográfica do Tejo 

Entregável 1.1.2.b Estimativas de descarga sólida fluvial potencial 

1.1.3 Marés 

Entregável 1.1.3.a Caracterização do regime de marés 

1.1.4 Correntes 

Entregável 1.1.4.a Caracterização das correntes costeiras 

1.1.5 Sobre-elevação meteorológica 

Entregável 1.1.5.a Caracterização da sobre-elevação meteorológica 

Entregável 1.1.5.b Caracterização do regime de extremos do nível do mar 

1.1.6 Nível médio do mar 

Entregável 1.1.6.a Análise da evolução do nível médio do mar em Cascais 

Entregável 1.1.6.b Cenários de evolução do nível médio do mar para 2100 

1.1.7 Ondas 

Entregável 1.1.7.a Caracterização do clima de agitação ao largo 

Entregável 1.1.7.b Caracterização do clima de agitação junto à costa 

Entregável 1.1.7.c Caracterização do clima de agitação na zona de rebentação nas praias-piloto 

Entregável 1.1.7.d Avaliação da deriva litoral nas praias-piloto 

1.2 Caracterização da margem terrestre na situação de referência 

1.2.1 Caracterização das principais unidades geológicas e da organização geomorfológica da faixa costeira 

Entregável 1.2.1.a Caracterização das principais unidades geológicas e da organização geomorfológica da 
faixa costeira 

1.2.2 Estudo das tendências de evolução nos últimos 50-100 anos, em litoral de arriba e de acumulação 

1.2.2.1 Litorais de arriba 

Entregável 1.2.2.1.a Inventário de instabilidades nas arribas obtido por fotointerpretação 

Entregável 1.2.2.1.b Inventário de instabilidades obtido for fotogrametria aérea digital multitemporal em 
sectores de arribas selecionados 

Entregável 1.2.2.1.c Monitorização da evolução de fachadas de arribas selecionadas: técnicas e resultados 

1.2.2.2 Litorais de acumulação 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.3 Avaliação da perigosidade associada à mobilidade da linha de costa 

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

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

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

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

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

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

1.4 Enquadramento das soluções de intervenção 

1.4.1 Em litoral de arriba 

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

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

1.4.2 Em litoral arenoso e nas áreas piloto previamente identificadas 

1.4.2.1 Caracterização da capacidade de ocupação de praias 

Entregável 1.4.2.1.a Caracterização da capacidade de ocupação de praias 

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

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

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

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

A dinâmica natural da zona costeira traduz-se na variação espácio-temporal das características 

morfossedimentares das praias. O conhecimento destas variações é um elemento crucial no 

estudo de fenómenos de erosão costeira, galgamento oceânico e inundação marinha, que 

geram um conjunto de situações de conflito decorrentes da crescente pressão antrópica e que 

colocam em risco pessoas e bens. Neste sentido, é fundamental estabelecer programas de 

monitorização eficientes e duradouros, que suportem a definição e implementação de 

medidas de ordenamento e gestão, identificando situações de risco e contribuindo para 

priorizar de forma objetiva as áreas e tipologias de intervenção no litoral. O desenvolvimento 

de um programa de monitorização deve ser conduzido de forma participada, envolvendo 

gestores e investigadores. Em 2003, van Koningsveld propôs um esquema de referência da 

zona costeira cujo início implica apurar a priori os objetivos estratégicos e operacionais das 

entidades gestoras e identifica os indicadores como a melhor forma de descrever o estado do 

sistema no âmbito de um programa de monitorização em informação passível de ser 

incorporada diretamente, e em tempo útil, no processo de tomada de decisão (Figura 1). Este 

esquema foi adotado no estabelecimento de uma metodologia e frequência espácio-temporal 

a aplicar para monitorização e caracterização da variabilidade sazonal das praias-piloto e 

praias integradas no troço Caparica – Espichel (enquadradas no estudo de caso da Costa da 

Caparica) que integram a faixa litoral sob jurisdição da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. / 

Administração da Região Hidrográfica do Tejo (APA, I.P. /ARH do Tejo). 

 

 

Objetivos estratégicos: relacionados com estratégia a adotar para o território em causa. 

Objetivos operacionais: decorrem dos estratégicos e visam a concretização dos mesmos. 

1. Estado do sistema: quantificação da questão a abordar ou problema a resolver suportado no conhecimento 
dos processos, parâmetros e indicadores; 

2. Comparação (benchmarking): define a necessidade de tomar uma ação através da comparação entre o estado 
atual e o estado desejável; 

3. Intervenção: ação definida através da comparação anterior; 

4. Avaliação: da intervenção; em caso de insucesso implica correção de procedimentos ou revisão dos 
objetivos/metas. 

Figura 1. Esquema de referência para a gestão costeira (van Koningsveld, 2003). 
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Os termos de referência (isto é, a descrição do estado deste sistema), necessários para o 

estabelecimento de uma metodologia e frequência espácio-temporal a aplicar na 

monitorização e caracterização da variabilidade sazonal das praias-piloto que integram a faixa 

litoral em estudo, foram estabelecidos em função dos objetivos de gestão estabelecidos pela 

APA, I.P. /ARH do Tejo, em reuniões conjuntas. 

Os resultados obtidos no âmbito do Entregável 1.2.3.e Caracterização da variabilidade 

morfodinâmica sazonal das praias-piloto representativas do litoral em estudo e do Entregável 

2.2.c Caracterização da variabilidade morfodinâmica sazonal e pós-temporal das praias da 

Costa da Caparica, constituem a base para a definição dos indicadores que permitirão 

descrever e caracterizar a variabilidade sazonal das praias estudadas, bem como dos critérios 

de medição que lhes estão associados.  

Consequentemente, os objetivos do presente Entregável são:  

1. Elencar os principais objetivos de gestão da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. / 

Administração da Região Hidrográfica do Tejo (APA, I.P. /ARH do Tejo); 

2. Identificar as componentes morfossedimentares que caracterizam o sistema de praia 

arenosa face aos objetivos preconizados; 

3. Identificar os indicadores de apoio à gestão que descrevem a variabilidade sazonal das 

praias e respetivos critérios de medição;  

4. Avaliar um conjunto de metodologias de monitorização utilizadas no âmbito do 

presente projeto;  

5. Estabelecer a frequência espácio-temporal a aplicar para monitorização e 

caracterização da variabilidade sazonal das praias-piloto. 

 

2 Objetivos de gestão e componentes morfossedimentares 

associadas 

A identificação dos objetivos de gestão da APA, I.P. /ARH do Tejo teve lugar durante as 

reuniões de projeto com os técnicos desta entidade e a equipa do projeto.  

Face aos objetivos de gestão estabelecidos pela entidade adjudicatária, a equipa do projeto 

traduziu-os na sua expressão morfodinâmica e foram co-apuradas (conjuntamente com os 

técnicos da entidade adjudicatária e a equipa do projeto) as componentes 

morfossedimentares que melhor caracterizam o sistema de praia: morfologia da praia, linha de 

costa e sedimentos (Tabela 1).  
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Tabela 1. Identificação dos objetivos de gestão, expressão morfodinâmica e componentes 
morfossedimentares associadas. 

Objetivos de gestão Expressão morfodinâmica 
Componente 
morfossedimentar associada 

Áreas de utilização balnear 
Nível de vulnerabilidade das praias 
Nível de resiliência das praias 
Perigosidade balnear 

Balanço sedimentar 
Estado morfodinâmico 
Sazonalidade/tendências de evolução 

Morfologia da praia 

Posição da LMPMAVE
(*)

  
Evolução da linha de costa 

Evolução da linha de costa Linha de costa 

Compatibilidade sedimentar com 
manchas de empréstimo 

Fontes sedimentares Sedimentos 

(*)
LMPMAVE: linha da máxima preia-mar de águas vivas equinociais 

 

3  Indicadores 

Após a identificação dos objetivos de gestão e das componentes morfossedimentares 

associadas - “Morfologia da praia”, “Linha de costa (aqui tomada como o limite terrestre da 

praia)” e “Sedimento” - foram subsequentemente identificados os indicadores de apoio à 

gestão mais adequados à descrição da variabilidade sazonal das praias em estudo, todas 

arenosas. Adicionalmente, foram ainda estabelecidos os critérios de medição associados a 

cada indicador em função da ferramenta de monitorização a adotar. Nos casos em que a 

ferramenta forneça dados de natureza tridimensional (topografia) o indicador poderá basear-

se em, ou conter, elementos altimétricos, enquanto que nas técnicas baseadas em imagem a 

extração de indicadores encontra-se condicionada a elementos de natureza bidimensional.  

 

3.1 Morfologia da praia 

Para a componente “Morfologia da praia” foram identificados três indicadores de apoio à 

gestão: área, volume e inclinação da praia. A Tabela 2 apresenta os indicadores apurados que 

permitem descrever a morfologia da praia bem como os critérios a adotar na sua medição. 
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Tabela 2. Indicadores e critérios de medição associados à componente “Morfologia da praia”. 

Indicador 
Critério de medição 

Topografia Imagem 

Área da praia 
Calculada entre a LMPMAVE

 
e + 2.5  m 

NMM
(*)

 
Calculada entre a LMPMAVE

 
e o limite 

seco/molhado 

Volume da praia Calculado entre a LMPMAVE e o NMM - 

Inclinação da praia  
Calculada na face de praia entre as cotas 
+1 m e +2 m NMM 

- 

 (*) conforme definido no Entregável 1.2.3.e Caracterização da variabilidade morfodinâmica sazonal das praias-piloto 
representativas do litoral em estudo |NMM: nível médio do mar  

   

3.2 Linha de costa 

Para a componente “Linha de costa” a posição da linha de costa foi identificada como o 

indicador indispensável à sua descrição. A Tabela 3 apresenta o critério de medição deste 

indicador. Privilegiou-se enquanto critério a adotar a posição da linha da máxima preia-mar de 

águas vivas equinociais (LMPMAVE) por ser uma figura de natureza jurídica detida a priori pela 

entidade adjudicatária. 

 

Tabela 3. Indicador e critério de medição associado à componente “Linha de costa”. 

Indicador 
Critério de medição 

Topografia Imagem 

Posição da linha de costa Determinada pela posição da LMPMAVE 

 

3.3 Sedimentos 

Para a componente “Sedimentos” o indicador indispensável à sua descrição foi identificado 

como a dimensão do sedimento. Na Tabela 4 indica-se como critério de medição a adotar:  

medição in situ (análise de imagem) ou colheita de amostra na camada superficial da face da 

praia, da berma da praia e na duna embrionária; na sua inexistência, deverá ser efetuada a 

medição no primeiro corpo dunar em contato com a alta praia. 

 

Tabela 4. Indicador e critério de medição associado à componente “Sedimentos”. 

Indicador Critério de medição 

Dimensão do sedimento 
Determinado na camada superficial da face de praia, berma da praia e duna, por 
análise de imagem ou ensaio granulométrico. 
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4 Avaliação das metodologias de monitorização 

Após o estabelecimento dos indicadores “Área da praia”, “Volume da praia”, “Inclinação da 

praia”, “Posição da linha de costa” e “Dimensão do sedimento”, e dos respetivos critérios de 

medição, torna-se necessário identificar metodologias adequadas à sua monitorização. As 

ferramentas de monitorização utilizadas no presente trabalho podem ser sumariamente 

classificadas em: técnicas topográficas (que permitem a obtenção de dados de natureza 

tridimensional), e técnicas baseadas em imagem (que, na generalidade dos casos, só permitem 

a obtenção de dados de natureza bidimensional). A utilização de diferentes ferramentas terá 

implicações na natureza dos resultados e também no que se refere à sua precisão. Para que a 

entidade adjudicatária possa selecionar, de forma suportada, a metodologia de monitorização 

a adotar, apresenta-se de seguida a descrição das diferentes ferramentas utilizadas no âmbito 

do presente projeto e  a avaliação da sua prestação para efeito de monitorização dos 

indicadores selecionados. São ainda apresentadas as oportunidades e constrangimentos que 

decorrem da utilização das diferentes ferramentas face aos resultados obtidos. Recomenda-se, 

no entanto, como regra geral, que na seleção das metodologias a adotar, a entidade 

adjudicatária assegure que as ferramentas selecionadas respondam de forma adequada à 

magnitude do sinal monitorizado, isto é, que garantam uma precisão de magnitude inferior à 

dimensão do sinal medido (e.g., um sinal de ordem métrica deverá ser monitorizado com 

ferramenta de precisão melhor que 1 m). 

 

4.1 Global Navigation Satellite System 

O global navigation satellite system (GNSS) é um sistema de navegação baseado em satélites 

que fornece a localização e informação horária em qualquer local na terra (ou perto dela), 

desde que exista uma “linha de visão” desobstruída a 4 ou mais satélites. O equipamento 

utilizado no âmbito do presente projeto foi um DGPS (differential global positioning system) 

operado em modo RTK (real-time kinematic) com uma precisão melhor que 0.05 m nas três 

direções do espaço. Para a correção diferencial em tempo real (e/ou pós-processamento), é 

necessário ligação a redes de referência através da internet. Em Portugal existem duas redes 

de estações de referência, a ReNEP (rede nacional de estações permanente da Direção-Geral 

do Território, DGT) e a SERVIR (sistema de estações de referência GNSS virtuais do Instituto 

Geográfico do Exército, IGeoE). Algumas notas acerca das redes disponíveis: 

1. a rede a utilizar é escolhida pelo utilizador; 

2. é necessário ter acesso à rede de telemóvel na área de estudo; 

3. sugere-se a utilização preferencial da ReNEP visto que esta rede se mostrou mais 

estável que a SERVIR. 

A Tabela 5 elenca os indicadores passíveis de serem determinados pela ferramenta GNSS. Com 

exceção da dimensão do sedimento, todos os indicadores de apoio à gestão previamente 
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identificados são possíveis de monitorizar através da ferramenta GNSS e de acordo com os 

critérios topográficos. 

 

Tabela 5. Indicadores passíveis de serem monitorizados por GNSS e critérios topográficos. 

 Indicador Critérios de medição 

 Área da praia  Calculada entre a LMPMAVE
 
e +2.5 m NMM 

 Volume da praia Calculado entre a LMPMAVE e o NMM 

 Inclinação da praia  Calculada na face de praia entre +1 m NMM e +2 m NMM 

 Posição da linha de costa Determinada pela LMPMAVE 

 Dimensão do sedimento - 

 

As características da ferramenta GNSS constam na Tabela 6 no que se refere à precisão do 

método e aos recursos necessários para a sua implementação. Na Tabela 7 estão identificadas 

as oportunidades e constrangimentos associados à ferramenta GNSS. 

 

Tabela 6. Características da ferramenta GNSS. 

(* )
root mean square 

Tabela 7. Identificação de oportunidades e constrangimentos da ferramenta GNSS. 

Características Observações 

P
re

ci
sã

o
 

(m
o

d
o

 

es
tá

ti
co

) Precisão horizontal 5mm ± 0.5ppm (rms
*
) 

A precisão da medição, exatidão e 
fiabilidade dependem de vários fatores 
como o número de satélites, obstruções e 
tempo de observação. Os valores 
apresentados são típicos em condições 
normais de operação. 

Precisão vertical 10mm ± 0.5ppm (rms) 

P
re

ci
sã

o
 

(m
o

d
o

 

ci
n

em
á

ti
co

) 

Precisão horizontal 10mm ± 1ppm (rms) 

Precisão vertical 20mm ± 1ppm (rms) 

R
ec

u
rs

o
s 

n
ec

es
sá

ri
o

s 

Equipamento (tipo) 

1 consola (RTK); 1 antena; 1 
cartão de internet (com o 
código pin desativado); 1 
bastão (opcional); 1 mochila 
(opcional); 1 fita-métrica 

 

Pessoas (n.°) 1 
Recomenda-se, no entanto, uma equipa 
de 2 operadores.  

Software(s) Leica GeoOffice Combine; 
ArcGIS®; MATLAB® 

A aplicação Leica GeoOffice Combine é 
utilizada para descarregar os dados da 
consola e converter os dados em bruto 
(RAW) para formato de texto (TXT). 

Aplicações em ArcGIS
®
 e MATLAB

®
 são as 

utilizadas para processar e visualizar os 
dados (opcional). 
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GNSS  

Oportunidades  

Portabilidade e simplicidade de utilização; 
Permite a aquisição de dados abaixo do plano de água; 
Possibilidade de utilização em caso de mau tempo (e.g., ventos forte, chuva fraca 
a moderada) 

Constrangimentos  

 
Morosidade no levantamento de áreas  de média ou grande extensão; 
Obstruções ao sinal (satélites e/ou internet) na presença de obstáculos como, e.g. 
fachadas de arriba. 

 

A Figura 2 ilustra aspetos relacionados com a utilização da ferramenta GNSS, processamento 

dos dados obtidos e ilustração de um resultado obtido após o processamento dos dados. 

 

 
 

A. Aquisição de dados com GNSS na praia de Pedras Negras. B. Equipamento de GNSS utilizado: Leica Viva NetRover 
(GS08) e Leica GPS900. 

 

 

C. Software utilizado no processamento dos dados, Leica Geo 
Office. 

D. Exemplo de resultados obtidos a partir dos dados de 
levantamento processados: shapefile de pontos e modelo 

digital de superfície nas praias do Tamariz e São João (Costa 
da Caparica), respetivamente. 

Figura 2. Ferramenta GNSS: procedimento associado à aquisição de dados no campo (A), equipamento 
utilizado (B), software necessário ao processamento dos dados (C) e exemplo de resultados obtidos 

através de dados adquiridos pelo método em apreço (D). 
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4.2 Fotografia terrestre 

Os registos fotográficos terrestres são um recurso frequentemente utilizado em rotinas de 

monitorização das praias: tipicamente, em qualquer campanha de campo, adquiriu-se um 

conjunto significativo de fotografias tendo como objeto de interesse a área em estudo e como 

objetivo registar informação de contexto (e.g., número de utentes na praia, estado do mar, 

particularidades da morfologia). Contudo, só recentemente, começaram a ser exploradas 

técnicas fotogramétricas tendo por base fotografias terrestres de curto alcance que permitem 

apurar informação quantitativa (e.g., posição bidimensional do limite seco/molhado no areal).  

Os procedimentos de fotogrametria podem variar em função do objetivo pretendido. Contudo, 

para a extração dos indicadores pretendidos no âmbito do presente projeto, é possível adotar 

um esquema metodológico simples: calibração da câmara fotográfica, aquisição de imagens e 

extração dos indicadores. Os princípios fotogramétricos subjacentes a este esquema são a 

retificação e a restituição. A retificação - projeção vertical de uma imagem oblíqua - permite a 

extração de indicadores de diagnóstico bidimensionais da praia. A restituição permite a 

extração de indicadores de diagnóstico tridimensionais sendo, contundo, necessário o 

estabelecimento prévio de uma rede de pontos de controlo (ground control points - GCPs) 

georreferenciados com recurso a uma ferramenta topográfica. 

A Tabela 8 elenca os indicadores passíveis de serem determinados por fotografia terrestre e os 

critérios de medição associados a uma ferramenta baseada em imagem.  

 

Tabela 8. Indicadores passíveis de serem monitorizados por fotografia terrestre e critérios de medição 
associados a imagem. 

 Indicador Critérios de medição Observações 

 Área da praia  
Calculada entre LMPMAVE

 
e limite 

seco/molhado 
 

 Volume da praia - É também possível determinar o 
volume e a inclinação da  face de 
praia após o estabelecimento prévio 
de uma rede de GCPs.  Inclinação da praia  - 

 Posição da linha de costa Determinada pela LMPMAVE 

É ainda possível usar outros critérios 
caracterizadores deste indicador, 
e.g., a linha de água, a linha seco-
molhado, a linha de vegetação. 

 Dimensão do sedimento -  

 

A Tabela 9 apresenta as características da ferramenta em apreço, nomeadamente, a precisão 

do método e os recursos necessários à sua implementação.  
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Tabela 9. Características da ferramenta fotografia terrestre. 

(*)
GCPs: ground control points ou pontos de controlo utilizados na georreferenciação das imagens. 

 

A Tabela 10 elenca as oportunidades e constrangimentos associados à fotografia terrestre 

como ferramenta de monitorização.  

 

Tabela 10. Identificação de oportunidades e constrangimentos da ferramenta fotografia terrestre. 

Fotografia terrestre 

Oportunidades 

Simplicidade no procedimento de aquisição e extração de indicadores de praia.  
Aquisição de dados em condições extremas (e.g., mar de temporal, problemas de 
segurança na presença de taludes instáveis). 
Custos reduzidos de implementação do método. 
Perspetiva visual global do sistema costeiro permitindo extrair informação de 
contexto. 

Constrangimentos  

A extração de indicadores tridimensionais na domínio intertidal revela-se difícil 
provavelmente devido à refletividade de áreas saturadas em água.  
Implica várias estações para aquisição de imagens em praias extensas (na extração de 
indicadores tridimensionais). 
Necessidade de software específico para o processamento dos dados (extração de 
indicadores bidimensionais: software gratuito; extração indicadores tridimensionais: 
software mais especializado, comercial). 

 

Característica Observações 
P

re
ci

sã
o

 

Precisão horizontal 
Retificação: 1-4 m 
Restituição: < 1 m 

Valores obtidos para uma cobertura 
espacial típica.  
A precisão desta ferramenta depende de 
vários fatores, desde a resolução da 
câmara, altura a que está instalada, 
obliquidade face à praia e distância ao 
objeto em estudo. A precisão diminui com 
o aumento da distância à câmara e varia 
segundo a componente longitudinal e 
transversal, sendo esta última a precisão 
relevante na localização de entidades 
longitudinais à praia como a linha de costa. 

Precisão vertical < 0.3 m 

R
ec

u
rs

o
s 

n
ec

es
sá

ri
o
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Equipamento 

Máquina fotográfica digital, 
tripé (nas imagens a usar na 
restituição) e computador (para 
o processamento das imagens) 

O estabelecimento de  uma rede de GPC´s 
requer equipamento GNSS (com bastão). 

Pessoas (n.°) 1  

Software(s) 

Orientado para a calibração da 
máquina fotográfica e para a 
retificação e restituição das 
imagens. 

Por exemplo Calib (Toolbox para MATLAB
®
) 

e Photomodeler
® 

para a calibração das 
máquinas. Rectify Extreme (Taborda e 
Silva, 2012) e PhotoModeler Scanner

®
 2013 

para o processamento das imagens e 
extração de, respetivamente, indicadores 
de praia a 2D e 3D. 
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A Figura 3 ilustra aspetos relacionados com a ferramenta fotografia terrestre, incluindo a 

aquisição de dados, processamento e resultados obtidos após o processamento dos dados. 

 

 

 

A. Aquisição de fotografias para extração de indicadores a 3D 
(praia Grande (Sintra)). 

B. Exemplo de retificação de imagem para extração de 
indicadores a 2D (praia do Lizandro (Ericeira)). 

 

C. Perfil de praia levantado no campo com recurso a DGPS em modo RTK (pontos a cor verde) e pontos homólogos extraídos de 
fotografia terrestre com recurso à aplicação PhotoModeler Scanner® 2013 (pontos a cor laranja). 

Figura 3. Fotografia terrestre: ilustração da aquisição de dados no campo (A), e resultado de retificação 
de imagem (B); (C) perfil de praia obtido através do processamento de fotografia terrestre (pontos a cor 

laranja) e de levantamento de terreno com DGPS (pontos a cor verde). 

 

4.3 Fotografia aérea e ortofotomapas  

A análise de fotografia aérea é comummente utilizada em estudos da zona costeira, sendo a 

técnica mais utilizada na determinação de tendências de evolução, e, nomeadamente, na 

quantificação de taxas de recuo da linha de costa (Moore, 2000).  
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As fotografias aéreas são imagens não georreferenciadas e não retificadas, i.e., apresentam 

distorções geométricas associadas à morfologia do terreno, às lentes e atitude da câmara, 

enquanto os ortofotomapas são imagens também fotográficas, mas retificadas, produto de 

uma projeção ortogonal (livres de distorções internas e externas associadas às lente e ao plano 

de voo que incluem também a correção das distorções associadas à variação da topografia 

(Paine e Kiser, 2012). As metodologias de fotogrametria permitem transformar as fotografias 

aéreas em ortofotomapas, cuja informação planimétrica é corrigida com informação 

altimétrica. A extração de informação destes suportes reduz-se muitas vezes à vectorização, 

em ambiente SIG (sistema de informação geográfica), dos objetos/linhas fotointerpretados. No 

entanto, no caso das fotografias aéreas, deverá haver um processamento prévio de correção 

geométrica tendo por base um referencial georreferenciado e retificado. A descrição 

detalhada desta metodologia encontra-se no Entregável 1.2.2.c Utilização de ortofotomapas e 

fotografias aéreas para a delimitação da linha de costa. 

A Tabela 11 elenca os indicadores passíveis de serem determinados em fotografias aéreas e 

em ortofotomapas: a área da praia (considerando a superfície compreendida entre a linha de 

água ou linha seco/molhado e a LMPMAVE) e a posição da linha de costa. 

 

Tabela 11. Indicadores passíveis de serem determinados por fotografia aérea e ortofotomapas e 
critérios de medição associados a imagem. 

 Indicador Critérios de medição 

 Área da praia  Calculada entre LMPMAVE
 
e limite seco/molhado 

 Volume da praia - 

 Inclinação da praia  - 

 Posição da linha de costa Determinada pela LMPMAVE 

 Dimensão do sedimento - 

 

As características destas ferramentas  e recursos necessários para a sua implementação 

constam da Tabela 12. Na Tabela 13 estão identificadas as oportunidades e constrangimentos 

associados ao uso destas ferramentas de monitorização. 
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Tabela 12. Características da ferramenta fotografia aérea e ortofotomapas. 

(*)
GCPs: ground control points ou pontos de controlo utilizados na georreferenciação/ retificação. 

n.a., não aplicável. 

 

Tabela 13. Identificação de oportunidades e constrangimentos da ferramenta fotografia aérea e 
ortofotomapas. 

Fotografia aérea e ortofotomapas 

Oportunidades 

Elevada resolução espacial, permitindo estudos pormenorizados; 
Detalhe adequado à extração de indicadores de diagnóstico de forma simples; 
Arquivo histórico alargado – maior cobertura temporal; 
Possibilidade de cobertura de grandes extensões costeiras; 
Caso os requisitos de precisão sejam inferiores a 5/10 m, a georreferenciação 
expedita produz excelentes resultados sem grandes custos associados. 

Constrangimentos  

Elevado custo monetário da aquisição, produção de fotografias aéreas e ortofomapas; 
Frequência temporal baixa – imagens anuais ou plurianuais. 
Processos clássicos de correção geométrica de fotografia aérea (métodos 
fotogramétricos) dispendiosos e morosos, embora mais precisos. 

 

A Figura 4 mostra um exemplo de correção geométrica de fotografias aéreas e  vetorização de 

indicadores.  

 

Figura 4. Fluxograma da utilização de fotografias aéreas para a extração de indicadores de diagnóstico 
da zona costeira. 

Característica Observações 
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Precisão horizontal 
Ortofotomapas: resolução 
geralmente melhor do que 1m 

Para digitalização de linhas ou 
objetos localizados a distâncias 
<750 m do centro geométrico dos 
pontos de controlo (GPCs 

(*)
). 

Precisão vertical n.a. 
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Equipamento 
(processamento) Computadores  

Pessoas (n.°) 1 
Recomenda-se equipas de dois 
operadores. 

Software(s) SIG e processamento de imagem 
Por exemplo, ArcGIS® e 
Photoshop® 
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4.4 Imagens de satélite 

As imagens de satélite têm características diferentes quanto à resolução espacial, espectral, 

radiométrica e temporal. Os requisitos espaciais incluem a resolução no solo (unidade mínima 

de mapeamento) e a cobertura (faixa de terreno adquirida em cada imagem); a resolução 

espectral refere-se ao número, à localização no espectro electromagnético e à largura das 

várias bandas espectrais; a resolução radiométrica refere-se à representação do pixel (ou seja, 

a resolução da intensidade de cada banda espectral e da capacidade do sensor para distinguir 

entre dois objetos de refletância semelhante) enquanto a resolução temporal está relacionada 

com a frequência de cobertura (i.e., horária, diária, sazonal...) e com a cobertura temporal 

global que depende da longevidade e datas que limitam o programa de aquisição (datas de 

início e fim do período de cobertura de um sensor em particular). 

O programa Landsat tem oferecido uma monitorização contínua e consistente dos recursos 

globais, de entre os quais o ambiente costeiro não representa exceção. A cobertura temporal é 

já superior a 40 anos de recolha de informações espectrais da superfície da Terra, produzindo 

um arquivo histórico incomparável em termos de qualidade, detalhe, cobertura e duração. 

Adicionalmente, desde dezembro de 2009 as imagens adquiridas no âmbito deste programa 

estão disponíveis, de forma gratuita, ao público em geral a partir do sítio 

http://earthexplorer.usgs.gov/ mediante o registo do utilizador. 

 

O satélite Landsat 8 foi lançado em 11 de fevereiro de 2013, fornecendo, desde essa data, 

cobertura sazonal das massas continentais e áreas circundantes com uma resolução espacial 

de 30 m (nas bandas espectrais visível, NIR (Near Infrared), SWIR (Shortwave Infrared)); 

resolução espacial de 100 m (bandas térmicas); e 15 m (pancromática), a cada 16 dias. Em 

relação aos anteriores, o sensor OLI (Operational Land Imager) do Landsat 8 oferece duas 

novas bandas espectrais, uma adaptada especialmente para a detecção de nuvens (Cirrus – 

banda 9) e outra para observações da zona costeira (Coastal aerossol – banda 1). O sensor TIRS 

(Thermal Infrared Sensor) recolhe dados para duas bandas espectrais mais estreitas na região 

térmica do espectro eletromagnético, anteriormente coberta por uma faixa mais larga, e 

resolução espacial de 100 m. A quantização é 12 bits, em relação aos tradicionais 8 bits, 

permitindo melhorar a distinção dos objetos, uma vez que maiores resoluções radiométricas 

melhoram a distinção entre valores de refletância muito próximos. O Landsat 8 aumentou o 

número de imagens recolhidas (mais 150 que o Landsat 7), aumentando a probabilidade de 

capturar imagens livres de nuvens. A precisão cartográfica é de 12 m ou inferior (incluindo a 

compensação para os efeitos de terreno). 

As características das imagens adquiridas no âmbito do programa Landsat, para os quatro 

tipos de resolução, encontram-se sumarizadas na Tabela 14. Embora, neste caso específico se 

faça a avaliação relativamente às imagens do Landsat 8, estas são comparadas com as dos 

restantes satélites do mesmo programa (Tabela 14). 

 

http://earthexplorer.usgs.gov/
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Tabela 14. Características das imagens dos satélites do programa Landsat: IR – Infravermelho, NIR – 
Infravermelho próximo, SWIR – Infravermelho de onda curta, MIR – Infravermelho médio. Adaptado de 

Lira e Taborda (2013). 

Satélite Sensor 

Banda Espectral Resolução Ciclo 
Faixa de 

Aquisição Cobertura  
Temporal Número Comprimento de onda  

(μm) 
Espacial 

 (m) 
Espectral 

bits 
(dias) (km) 

Landsat 
1, 2, 3 

MSS 

4 - Verde 0.5–0.6 60
1 

8 18 
18 
18 
18 

185 

1972 - 1983 
5 - Vermelho 0.6–0.7 60

1 
8 185 

6 - NIR 0.7–0.8 60
1 

8 185 

7 - NIR 0.8–1.1 60
1 

8 185 

Landsat 
4, 5 

TM 

1 - Azul 0.45– 0.52 30 8 16 185 

1982 - 2012 

2 - Verde 0.52–0.60 30 8 16 185 

3 - Vermelho 0.63–0.69 30 8 16 185 

4 - NIR 0.76–0.90 30 8 16 185 

5 - NIR 1.55–1.75 30 8 16 185 

6-Térmico IR 10.40–1.50 30 8 16 185 

7 - MIR 2.08–2.35 120 8 16 185 

Landsat 
7 

ETM+ 

1- Azul 0.45 - 0.52 30 8 16 185 

1999 - atual 

2 - Verde 0.52 - 0.60 30 8 16 185 

3 - Vermelho 0.63 - 0.69 30 8 16 185 

4 - NIR 0.77–0.90 30 8 16 185 

5 - NIR 1.55–1.75 30 8 16 185 

6 -Térmico IR 10.40–12.50 60 8 16 185 

7 - MIR 2.08–2.35 30 8 16 185 

8 - PAN 0.52–0.90 15 8 16 185 

Landsat 
8 

OLI 

1 - Coastal 
aerosol 

0.43 - 0.45 30 16 16 185 

2013 - atual 

2 - Azul 0.45 - 0.51 30 16 16 185 

3 - Verde 0.53 - 0.59 30 16 16 185 

4 - Vermelho 0.64 - 0.67 30 16 16 185 

5 - NIR 0.85 - 0.88 30 16 16 185 

6 - SWIR 1 1.57 - 1.65 30 16 16 185 

7 - SWIR 2 2.11 - 2.29 30 16 16 185 

8 - PAN 0.50 - 0.68 15 16 16 185 

9 - Cirrus 1.36 - 1.38 30 16 16 185 

TIRS 
10-Térmico IR 10.60 - 11.19 100 16 16 185 

11-Térmico IR 11.50 - 12.51 100 16 16 185 
(1)

 Os dados originais do sensor MSS (Multispectral Scanner) apresentam um tamanho de pixel 79x57m; 
os sistemas de produção de imagens atualmente fazem a amostragem dos dados a 60 m. 

 

A extração da informação a partir deste tipo de imagens pode ser realizada com recurso a 

métodos de processamento e análise de imagem, ou simplesmente, a partir de digitalização 

direta, tal como numa fotografia aérea ou ortofotomapa. Uma das operações possíveis, 

tipicamente utilizada no processamento destas imagens, é a fusão de imagens com resolução 

espacial diferente, operação denominada pan-sharpening, que permite obter informação das 

bandas multiespectrais (com 30m de resolução espacial) com resolução espacial de 15m, 

idêntica à da banda pancromática. A maioria dos softwares de sistemas de informação 

geográfica (SIG) já incluem esta transformação, tal como acontece com o ArcGis®, 

possibilitando melhorar a  precisão dos objetos extraídos das imagens.  
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A digitalização de objetos pode ser realizada numa visualização em cor verdadeira, usando as 

bandas da região do visível (RGB – red, green, blue) ou numa combinação em falsa cor (e.g. 

usando as bandas da região do infravermelho), permitindo realçar informação adicional à 

produzida na gama do visível. 

Na Figura 5 é possível observar-se o traçado da LMPMAVE extraída de uma imagem Landsat 8, 

com resolução espacial de 15 m (após operação de pan-sharpening) (linha a vermelho) e a 

mesma linha extraída do ortofotomapa de 2010, bem como os desvios entre uma e outra. 

Neste caso, como em todas as situações onde foram utilizadas imagens Landsat 8 com a 

resolução de 15 m, o desvio médio quadrático que caracteriza os pontos daquela linha é de  8 

m. 

 

Figura 5. Desvios da LMPMAVE extraída de imagem Landsat 8 (2013-09-08) em relação à mesma  linha 
de referência marcada no ortofotomapa de 2010. 
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A Tabela 15 elenca os indicadores passíveis de serem determinados por imagem de satélite: a 

área da praia e a posição da linha de costa. 

 

Tabela 15. Indicadores passíveis de serem determinados por imagens de satélite e critérios de medição 
associados a imagem. 

 Indicador Critérios de medição 

 Área da praia  Calculada entre a LMPMAVE
 
e o limite seco/molhado 

 Volume da praia - 

 Inclinação da praia  - 

 Posição da linha de costa Determinada pela LMPMAVE 

 Dimensão do sedimento - 

 

As características da ferramenta Imagens de satélite, no que se refere à precisão e recursos 

necessários para a sua implementação, constam na Tabela 16. Na Tabela 17 estão 

identificadas as oportunidades e constrangimentos associados ao uso desta ferramenta de 

monitorização. 

 

Tabela 16. Características da ferramenta imagens de satélite. 

n.a. não aplicável. 

 

  

Característica Observações 

P
re

ci
sã

o
 

Precisão horizontal < 30 m / 15 m 

A precisão da georreferenciação das imagens é 
inferior ao pixel (< 15m) pelo que a precisão de 
extração dos elementos nas imagens será 
inferior ao tamanho do pixel da imagem 
utilizada (< 30 m nas imagens multiespectrais e 
< 15 m nas imagens pancromáticas). 

Precisão vertical n.a. 

R
ec

u
rs

o
s 

n
ec

es
sá

ri
o

s Equipamento 
(processamento) Computadores 

Necessária ligação à internet para download 
das imagens. 

Pessoas (n.°) 1  

Software(s) SIG ou deteção remota 
Por exemplo, ArcGIS®. Os SIG já têm 
ferramentas que permitem processar imagens 
de satélite. 
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Tabela 17. Identificação de oportunidades e constrangimentos da ferramenta fotografia de satélite. 

Fotografia de satélite  

Oportunidades  

Imagens gratuitas; 
Recolha sistemática das imagens; 
Elevada cobertura espacial – permitindo estudos a meso e macroescalas espaciais; 
Arquivo histórico alargado – maior cobertura temporal de imagens de satélite (> 40 
anos); 
Informação disponível na região do visível e do infravermelho do espectro 
eletromagnético (e.g., permitindo classificar vegetação). 

Constrangimentos  

 
Presença de nuvens: exige céu limpo ou com cobertura de nuvens reduzida; 
Resolução média: não permite estudos de pormenor  exigindo extração de 
características de objetos menores que o pixel (15 m na banda pancromática). 

 

4.5 Vídeo monitorização 

A vídeo monitorização constitui uma ferramenta de monitorização relativamente recente, que 

tem por base a utilização de imagens adquiridas através de vídeo terrestre para a 

caraterização, avaliação e quantificação de processos que ocorrem no litoral. Dada a sua 

natureza, esta ferramenta inclui-se nos métodos de deteção remota, uma vez que a 

informação é adquirida remotamente, não carecendo da presença física de um operador.     

O grande desenvolvimento dos trabalhos e das técnicas de vídeo monitorização aplicadas ao 

estudo dos processos litorais ocorreu nos anos 80 no Coastal Imagery Laboratory (Oregon 

State University, EUA). Mais tarde foi criado o programa Argus que consiste numa rede 

mundial de câmaras (e software para processamento) que atualmente monitoriza uma grande 

quantidade de sistemas costeiros no mundo (http://www.coastalwiki.org/wiki/Argus_video_ 

monitoring_system).    

Tratando-se de sequências temporais de imagens de terreno, oblíquas, a sua utilização como 

fonte de informação quantitativa requer correção das distorções induzidas pelas lentes 

(correção das imagens) e dos efeitos de perspetiva oblíqua (retificação das imagens) tornando 

as imagens tal-qual em imagens equivalentes verticais, sobre as quais se poderão efetuar 

medições/quantificações. 

Adicionalmente, em determinados casos, a utilização de imagens temporais (TIMEX images), 

que constituem médias de imagens capturadas durante 10 minutos, pode ser bastante útil na 

localização de detalhes morfológicos do perfil, com interesse para a determinação de  

indicadores de diagnóstico da praia (Tabela 18), visto que eliminam efeitos de natureza 

dinâmica de curta duração, como por exemplo,  o espraio das ondas.  

 

 

 

http://www.coastalwiki.org/wiki/Argus_video_%20monitoring_system
http://www.coastalwiki.org/wiki/Argus_video_%20monitoring_system
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Este tipo de ferramenta pode ser utilizado como meio complementar aos instrumentos 

clássicos de monitorização e apresenta vantagens evidentes relativamente à extensão de área 

de monitorização (de ordem quilométrica) e período de monitorização contínua (de ordem 

plurianual), sendo as taxas de aquisição adaptáveis (podendo chegar a frequências da ordem 

de 1 segundo). A aquisição de imagens durante eventos de temporal constitui uma grande 

vantagem desta ferramenta de monitorização remota, permitindo a aquisição de forma 

simples e pouco onerosa de informação antes, durante e após estes eventos extremos, ao 

contrário das outras ferramentas de monitorização. 

 

Tabela 18. Indicadores passíveis de serem determinados por vídeo monitorização e critérios de medição 
associados a imagem. 

 Indicadores Critério de medição Observações 

 Área da praia  
Calculada entre a LMPMAVE

 
e o 

limite seco/molhado 
 

 Volume da praia - 
Pode ser deduzido assumindo um 
modelo de perfil de praia. 

 Inclinação da praia  -  

 Posição da linha de costa Determinada pela LMPMAVE  

 Dimensão do sedimento -  

 

As características da ferramenta vídeo monitorização constam na Tabela 19 no que se refere à 

precisão do método e recursos necessários à sua implementação. Na Tabela 20 estão 

identificadas as oportunidades e constrangimentos associados ao uso desta ferramenta de 

monitorização. 
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Tabela 19. Características da ferramenta vídeo monitorização. 

 

  

                                                           
1
 Software desenvolvido na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, disponível gratuitamente 

em http://cosmos.fc.ul.pt (Taborda e Silva, 2012 http://dx.doi.org/10.1016/j.bbr.2011.03.031). 

Característica Observações 
P

re
ci

sã
o

 Precisão 
horizontal 

Componente longitudinal <1 m 
a ~ 15m;  
Componente transversal < 2.5 
m. 

A precisão desta ferramenta depende de vários 
fatores:  resolução da câmara, altura de instalação, 
obliquidade face à praia e distância ao objeto em 
estudo. A precisão diminui com o aumento da 
distância à câmara e varia segundo as 
componentes longitudinal e transversal. 

Precisão 
vertical 

n.a.:  a altimetria é obtida por 
métodos complementares 

R
ec

u
rs

o
s 

n
ec

es
sá

ri
o

s 

Equipamento 
(tipo) 

Câmara de vídeo (ou sistema 
ARGUS) 
 
Alimentação elétrica; 
 
Computador (dependendo das 
características da câmara); 
 
Periféricos para 
armazenamento de imagens 
(dependendo das 
características da câmara); 
 
Acesso à internet (dependendo 
das características da câmara); 

- a utilização da ferramenta de vídeo monitorização 
necessita de uma câmara de vídeo, sendo 
aconselhada a utilização de câmaras de 
videovigilância cuja robustez se adequa à operação 
em condições meteorológicas adversas; 
- é necessário assegurar a alimentação elétrica dos 
equipamentos de aquisição de imagem; 
- a necessidade de computador e periféricos de 
armazenamento dependem das características da 
câmara de vídeo; por exemplo, se a câmara 
suportar o envio de imagens através da internet 
apenas o acesso à internet será um requisito; no 
entanto, a frequência pretendida para o envio de 
imagens (através da internet) pode ser limitativo 
do uso deste tipo de solução (em frequências de 
aquisição elevadas, da ordem dos segundos) pelo 
que a gravação num computador e/ou disco de 
armazenamento é recomendada. 

Pessoas (n.°) 1 - 2  

Para a instalação do sistema recomenda-se o 
mínimo de 2 pessoas; 
A manutenção e tratamento de dados podem ser 
efetuados por 1 pessoa. 

Software(s) 
ARGUS; 
 
Rectify Extreme –COSMOS 

1
 

O programa internacional ARGUS disponibiliza, 
para além do hardware de monitorização, o 
software para o processamento das imagens, 
tratando-se de um sistema comercial. 
A Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa 
disponibiliza gratuitamente o software Rectify 
Extreme que corrige e retifica as imagens, sendo a 
análise e extração de informação da 
responsabilidade do utilizador. 

http://cosmos.fc.ul.pt/
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Tabela 20. Identificação de oportunidades e constrangimentos da ferramenta vídeo monitorização. 

Vídeo 
monitorização 

 

Oportunidades  

Elevada cobertura espacial, da ordem dos km. 
Elevada cobertura (pode ser plurianual) e resolução temporal, com taxas de aquisição que 
podem chegar a 1 segundo; 
Aquisição de dados em condições de tempestade; 
Perspetiva visual global do sistema costeiro; 
Capacidade de quantificar uma vasta gama de processos morfológicos percetíveis 
visualmente; 
Pequeno esforço em recursos humanos para a aquisição de informação; 
Caso haja ligação à internet é possível verificar o estado da praia em tempo-real; 
Metodologia apropriada para monitorização a longo prazo dos sistemas costeiros; 
Manutenção do sistema de vídeo monitorização simples; 
Pequeno investimento financeiro inicial para a instalação do sistema de monitorização e 
baixos custos de manutenção. 

Constrangimentos  

 
Necessidade de alimentação elétrica permanente; 
Necessidade de pós-processamento das imagens por forma a extrair a informação 
pretendida;   
Grande quantidade de imagens (caso a aquisição seja a alta frequência) que dificulta o 
processamento posterior; 
Na maior parte dos casos necessita de métodos complementares para extração de 
informação altimétrica (por exemplo, nível de maré);  
Requer calibração da posição da câmara através de métodos complementares de apoio 
topográfico (efetuado apenas uma vez por cada posicionamento de câmara); 
Não adquire informação em condições de nevoeiro ou durante a noite (ainda que este 
último constrangimento possa ser colmatado com câmaras de  infravermelhos); 
A instalação, na zona costeira, em locais adversos que induzem a algumas avarias de ordem 
técnica (no que diz respeito ao material acessório como computador, discos e cabos de 
rede/alimentação, etc). 
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A. Aspetos da instalação de um sistema de vídeo 
monitorização (câmara e periféricos).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Exemplos de imagens oblíquas adquiridas pela câmara de 
vídeo instalada na praia do Norte. Em cima uma imagem 
instantânea e em baixo uma imagem TIMEX (pré-processada.  

Figura 6. Procedimento associado à instalação de um sistema de vídeo monitorização (A); exemplo de 
imagem oblíqua instantânea e imagem Timex (B).  

 

 

 

 

 



CRIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO NO LITORAL ABRANGIDO PELA ÁREA  
DE JURISDIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA REGIÃO HIDROGRÁFICA DO TEJO  

 

 

30  Entregável 1.2.3.c 
Junho de 2013 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Alguns produtos da utilização da vídeo monitorização da praia do Norte (Nazaré). A.  Localização da linha de costa; B -  traçado da  
linha de costa em duas imagens vídeo diacrónicas para avaliação da respectiva  evolução ; C - a projeção da dimensão espacial do 
pixel (associado à precisão horizontal) segundo a componente transversal (tracejado) e longitudinal (linha a cheio). 

Figura 7. Exemplos de produtos da utilização da vídeo monitorização. 

 

4.6 LiDAR terrestre/ Laser scanner  

O LiDAR (da sigla inglesa light detection and ranging) terrestre ou laser scanner é um sistema 

de varrimento laser que efetua de forma remota o levantamento tridimensional de superfícies-

alvo. Este sistema permite gerar nuvens de pontos referenciados nas três direções do espaço, 

através dos quais é possível obter modelos computacionais de estruturas naturais e artificiais 

com elevada resolução. 
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O princípio de medição baseia-se no tempo que o sinal laser demora a percorrer a distância 

que separa o instrumento do objeto. O varrimento da superfície-alvo é efetuado através da 

rotação horizontal do aparelho e pela deflexão do sinal por um dispositivo ótico rotativo. O 

resultado do processo de varrimento é uma nuvem de pontos tridimensional a que se pode 

associar a intensidade do sinal refletido. Na maior parte das aplicações esta nuvem de pontos 

é transformada numa malha tridimensional que representa a superfície-alvo. O 

estabelecimento de um sistema de posicionamento de alta precisão, obtida, por exemplo, com  

recurso a DGPS, permite georreferenciar a nuvem de pontos. 

No âmbito de estudos costeiros conduzidos pela equipa do presente projeto, a 

georreferenciação das nuvens de pontos obtidas foi feita com base em dois pontos de 

coordenadas conhecidas, medidas com recurso a GNSS a operar em modo RTK: a estação de 

LiDAR terrestre/Laser scanner e um ponto de referência materializado por um prisma. As 

medições de posição da estação e do ponto de referência foram realizadas em modo estático 

durante 5 minutos. 

Os indicadores passíveis de determinar através da utilização da ferramenta LiDAR terrestre/ 

laser scanner encontram-se identificados na Tabela 21. Com exceção da dimensão do 

sedimento, todos os restantes indicadores são possíveis de obter através do processamento 

dos levamentos obtidos através deste método. As características da ferramenta LiDAR 

terrestre/ laser scanner constam na Tabela 22. Na Tabela 23 estão identificadas as 

oportunidades e constrangimentos associados ao uso desta ferramenta de monitorização. 

 

Tabela 21. Indicadores passíveis de serem determinados por LiDAR terrestre/ laser scanner e critérios 
topográficos. 

 Indicador Critério de medição 

 Área da praia  Calculada entre a LMPMAVE
 
e + 2.5 m NMM 

 Volume da praia Calculado entre a LMPMAVE e o NMM 

 Inclinação da praia  Calculado na face de praia entre as cotas + 1 m NMM e +2 m NMM 

 Posição da linha de costa Determinada pela LMPMAVE 

 Dimensão do sedimento - 
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Tabela 22. Características da ferramenta LiDAR terrestre/ laser scanner. 

 

Tabela 23. Identificação de oportunidades e constrangimentos da ferramenta LiDAR terrestre/ laser 
scanner. 

LiDAR terrestre/ laser scanner 

Oportunidades  

Portabilidade e simplicidade de utilização. 
Elevada resolução espacial adequando-se ao levantamento de morfologias litorais com 
padrão espacial complexo. 
Produção de grande quantidade de dados em pouco tempo, reduzindo o tempo de 
permanência no campo. 
Técnica simples e de baixos custos (comparativamente, por exemplo, com a aquisição da 
fotografia aérea). 
Cobertura espacial integral permitindo o levantamento simultâneo de indicadores 
morfológicos transversais (e.g., perfis de praia) e longitudinais (e.g., lobos de praia).  
Levantamento simultâneo da praia e de morfologias adjacentes de difícil acessibilidade 
(arriba e plataforma rochosa). 

Constrangimentos  

 
Método muito eficaz em superfícies com alta refletividade, não sendo este o caso da água 
ou de superfícies saturadas em água, o que impõe  uma condicionante ao levantamento das 
áreas intertidais; 
Alcance relativamente reduzido para levantamento de praias de média extensão onde se 
torna necessário realizar várias estações; 
Geração de “áreas sombra”, caso não se opere sobre o mesmo alvo de vários ângulos. 
Necessidade de software específico para processamento de grandes quantidades de dados. 
Condições climáticas adversas (chuva, vento e condições extremas de temperatura) podem 
afectar o desempenho do equipamento. 

 

                                                           
2
 Bastos, A. 2013. Aplicações de LiDAR terrestre ao estudo da morfodinâmica de praias encaixadas. Tese 

de Mestrado (Geologia de Engenharia), Faculdade de Ciência da Universidade de Lisboa. 
3
 ou equipamento com características semelhantes. 

 

Característica Observações 
P

re
ci

sã
o

 

Distância 
4mm a 150 m do alvo ou 
menor a distância inferior 

Em trabalhos anteriores
(2)

 estimou-se uma precisão 
altimétrica para o levantamento de um areal de 0.03 
m. Ângulo 6’’ (vertical e horizontal) 
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Equipamento  
 

TOPCON® GLS 1500
(3)

; 
computador portátil 

Laser pulsado; Classe 1 (invisível e seguro para os 
olhos); Comprimento de onda 1535 nm; Alcance 
máximo 330 m para 90 % de refletividade; Taxa de 
digitalização 30.000 pontos s

-1
. 

 

Pessoas (n.°) 1 
Recomenda-se 2 operadores para a aquisição de 
dados de campo. 

Software(s) 
ScanMaster (TOPCON®); 

Quick Terrain Modeler (QTM); 
ArcGIS® 

Aplicação ScanMaster utilizada para operar o 
aparelho no campo e gerar as nuvens de pontos. 
Aplicação QTM, utilizada para facilmente visualizar e 
manipular as nuvens de pontos e gerar modelos 
digitais de superfície (opcional). 
Aplicação ArcGIS®, utilizada para processar e 
analisar os dados (opcional). 
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A. LiDAR terrestre/ Laser scanner durante a aquisição de 
dados (praia e arriba) na praia dos Coxos. 

B. instalação do LiDAR terrestre/ Laser scanner no tripé e mesa 
de apoio para computador; C. Prisma utilizado como ponto de 
referência; D. nivelamento de tripé para colocação do prisma.  

 

  

E. Nuvem de pontos relativa ao levantamento da praia dos Coxos (praia e arriba), com recurso à aplicação QTM. 

Figura 8. Procedimento associado à aquisição de dados (A a D) e exemplo de nuvens de pontos 
processada pela aplicação QTM (E e F). 

 

 

 

 

B 

C 

D 
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F. Nuvem de pontos relativa ao levantamento de esporão na Costa da Caparica, com recurso à aplicação QTM. 

Figura 8 (cont.). Procedimento associado à aquisição de dados (figuras A a D) e exemplo de nuvens de 
pontos processada pela aplicação QTM (figuras E e F). 

 

4.7 LiDAR aéreo 

O LiDAR (sigla acima referida) é, à semelhança do LiDAR terrestre/Laser scanner, um sistema 

de varrimento laser que efetua de forma remota o levantamento tridimensional de superfícies; 

o que diferencia as duas ferramentas, é o facto do LiDAR aéreo ser operado numa plataforma 

móvel , aerotransportada, geralmente  um avião ou helicóptero. De forma idêntica ao LiDAR 

terrestre, a ferramenta em apreço gera nuvens de pontos que, através um sistema 

complementar de posicionamento e orientação, são georreferenciadas e disponibilizadas ao 

utilizador. 

 

Em 2011, Direção-Geral do Território (DGT) e a Agência Portuguesa do Ambiente (APA, I.P.), 

financiadas no quadro do Plano de Acção para o Litoral 2007-2013, pelo Programa Operacional 

Temático Valorização do Território (POVT), adquiriram um conjunto de dados geográficos de 

base de uma área de aproximadamente 513400 ha da faixa litoral Portuguesa. Parte da 

informação geográfica adquirida teve por base a tecnologia LiDAR aéreo para uma faixa de 

aproximadamente 1 km de largura ao longo da costa oceânica e estuarina (cerca de 124500 

ha). Para o levantamento LiDAR batimétrico foram realizados 51 voos em 32 dias, com início 

no dia 22 de junho e conclusão a 19 de agosto de 2011. O levantamento LiDAR topográfico 

decorreu entre os dias 17 de novembro e 7 de dezembro de 2011, para o qual foram 

executados 10 voos que produziram cerca de 250 fiadas (Silva et al., 2011).  
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Os indicadores passíveis de determinar através dos dados de LiDAR aéreo disponibilizados pela 

DGT encontram-se identificados na Tabela 24. 

 

Tabela 24. Indicadores passíveis de serem determinados por LiDAR aéreo e critérios topográficos. 

 Indicadores Critério de medição 

 Área da praia  Calculada entre a LMPMAVE
 
e +2.5 m NMM 

 Volume da praia Calculado entre a LMPMAVE e o NMM 

 Inclinação da praia  Calculado na face de praia entre as cotas + 1 m NMM e +2 m NMM 

 Posição da linha de costa Determinada pela LMPMAVE 

 Dimensão do sedimento - 

 

A Tabela 25 e a Tabela 26 apresentam, respetivamente, as características da ferramenta LiDAR 

aéreo e as oportunidades e constrangimentos desta ferramenta em estudos orientados para a 

monitorização de praias em litoral arenoso. 

 

Tabela 25. Características da ferramenta LiDAR aéreo. 

 

Tabela 26. Identificação de oportunidades e constrangimentos da ferramenta LiDAR aéreo. 

LiDAR aéreo  

Oportunidades  
Cobertura topográfica espacial contínua e sinótica da faixa costeira. 
Cobertura batimétrica espacial contínua e sinótica da faixa costeira. 
Dados gratuitos disponibilizados pela DGT. 

Constrangimentos  

 
Detetadas falhas na área de ligação entre o LiDAR topográfico (17 de novembro e 
7 de dezembro de 2011) e batimétrico (22 de junho e conclusão a 19 de agosto de 
2011) provavelmente devido à realização de voos em períodos distintos o que 
condicionada a qualidade do levantamento em área de elevada dinâmica 
morfológica. 
Inexistência de bases de dados similares que permitam efetuar comparações entre 
levantamentos da mesma natureza. 

Característica Observações 

P
re

ci
sã

o
 

Espaçamento 0.3 a 0.5 m (horizontal) 
Informação referente ao equipamento LiDAR 
topográfico Leica ALS60 (Silva et al., 2012). Vertical 8 a 24 cm (altimetria) 

R
ec

u
rs

o
s 

n
ec

es
sá

ri
o

s 

Equipamento  Computador  

Pessoas (n.°) 1  

Software(s) ArcGIS® 
Sugere-se a aplicação ArcGIS® para processar e 
analisar os dados. 



CRIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO NO LITORAL ABRANGIDO PELA ÁREA  
DE JURISDIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA REGIÃO HIDROGRÁFICA DO TEJO  

 

 

36  Entregável 1.2.3.c 
Junho de 2013 

 

A Figura 9 ilustra a área de cobertura do LiDAR aéreo para a zona costeira de Portugal 

continental. 

 
 

 
 

Figura 9. Cobertura do LiDAR aéreo (fonte: Silva et al., 2012). 

 

4.8 Granulometria por peneiração 

A caracterização dimensional dos sedimentos em litoral de praia, maioritariamente arenoso, 

implica a determinação da distribuição granulométrica de amostras do sedimento superficial. 

A caracterização da distribuição granulométrica deve produzir, obrigatoriamente, informação 

sobre a tendência central (diâmetro médio ou mediano) e dispersão dimensional (calibragem,  

avaliada pelo desvio-padrão) e, acessoriamente, sobre os parâmetros que descrevem a 

simetria e curtose da curva de distribuição. O ensaio granulométrico tem por objetivo 

classificar o tipo de sedimentos encontrados nas praias e dunas e caracterizá-lo de acordo com 

os requisitos anteriores, através da determinação da quantidade percentual de material 

existente em cada classe dimensional de uma amostra sedimentar detrítica heterométrica. 

Possibilita o traçado de curvas granulométricas e o cálculo de parâmetros da distribuição  

granulométrica.  

O método da granulometria por peneiração consiste em: 

1. lavagem e secagem - remoção de sais solúveis e de restos de plantas das amostras 

recolhidas no campo e secagem em estufa; 

2. quarteamento - redução da quantidade de amostra à pretendida para o ensaio, 

assegurando a sua representatividade; 

3. peneiração - separação das frações granulométricas por via mecânica (utilizando 

malhas calibradas - peneiros); 

4. processamento dos dados: informatização dos dados, cálculo dos parâmetros 

estatísticos (com recurso ao software Gradistat ou outro equivalente); 

5. arquivamento dos resultados e amostras. 



CRIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO NO LITORAL ABRANGIDO PELA ÁREA 
 DE JURISDIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA REGIÃO HIDROGRÁFICA DO TEJO 

 

 

Entregável 1.2.3.c  37 
Junho de 2013 
 

Dos indicadores de diagnóstico que caracterizam a variabilidade sazonal das praias arenosas, a 

dimensão do sedimento é o indicador passível de determinar através de granulometria por 

peneiração (Tabela 27). 

 

Tabela 27. Indicador passível de ser determinado por granulometria por peneiração. 

 Indicador Critério de medição 

 Área da praia  - 

 Volume da praia - 

 Inclinação da praia  - 

 Posição da linha de costa - 

 Dimensão do sedimento 
Determinado na camada superficial da face de praia, berma da praia 
e duna 

 

As características da ferramenta granulometria por peneiração constam da Tabela 28 no que 

se refere à precisão do método e recursos necessários para a sua implementação. Na Tabela 

29 estão identificadas as oportunidades e constrangimentos associados ao uso desta 

ferramenta. 
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Tabela 28. Características da ferramenta Granulometria por peneiração. 

n.a., não aplicável. 

 

Tabela 29. Identificação de oportunidades e constrangimentos da ferramenta granulometria por 
peneiração. 

Granulometria por peneiração 

Oportunidades  Método eficaz e caracterização fidedigna de todos os parâmetros granulométricos. 

Constrangimentos  
Processo demorado (e.g., comparativamente à determinação do diâmetro médio por 
granulometria digital). 
Instrumentação de preço elevado a moderado. 

 

A Figura 10 ilustra as diferentes etapas no procedimento granulométrico por peneiração. 

 

Característica Observações 

P
re

ci
sã

o
 Precisão 

horizontal 
n.a. Ensaio granulométrico rejeitado se o 

erro for superior a 1 % da massa de 
amostra sujeita a peneiração Precisão vertical n.a. 

R
ec

u
rs

o
s 

n
ec

es
sá

ri
o

s 

Equipamento  

Prato de evaporação - goblet (> 300 ml); 
marcadores de álcool; pincel; quarteador 
metálico (opcional); sacos de plástico 
(e.g. 10x20 cm); sistema de selagem de 
sacos (e.g. agrafador, fita adesiva, 
selador térmico); estufa; espátula; 
balança (precisão igual ou superior a 0.1 
kg e capacidade > 500 g); copos de vidro 
pyrex (1000 ml); escova para limpeza de 
crivos com cerdas de nylon ou 
equivalente (e.g. escova de unhas); 
agitador mecânico de peneiros; série de 
peneiros E11 ASTM de malha quadrada 

em aço (desde -2  até 4 , com 

intervalos de 0.5 ,, panela de fundo 
(duas, idealmente) e tampa). 

Todos os recipientes e sacos utilizados 
para conter ou armazenar amostras 
devem ser devidamente referenciados. 
Após cada granulometria terá de ser 
feita a limpeza de todos os peneiros para 
não contaminar a amostra seguinte. 

Pessoas (n.°) 1  

Software(s) 

Windows Excel; GRADISTAT-v8 
(disponível em: 
www.kpal.co.uk/gradistat.html); Adobe 
Reader. 

O processamento de resultados pode ser 
feito com recurso ao programa 
GRADISTAT (Blott e Pye, 2001), que 
opera em ambiente Excel e que executa 
o cálculo dos parâmetros estatísticos da 
distribuição granulométrica, tanto pelo 
método gráfico (Folk e Ward, 1957) 
como pelo método dos momentos 
(Friedman, 1961).  

http://pt.wikipedia.org/wiki/ASTM
http://www.kpal.co.uk/gradistat.html
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A. Copo de vidro identificado, com amostra, durante o 
processo de lavagem. 

B. Quarteador metálico dividindo a amostra em quantidades 
semelhantes pelos recipientes coletores. 

 

 

C. Agitador mecânico de crivos com coluna  de crivos e panela 
de fundo. 

 

 

D. Saco de testemunho de uma amostra (esquerda) e 
conjunto de sacos de uma granulometria já ordenados e 

agrafados. Todos os sacos estão selados. 

Figura 10. Granulometria por peneiração: procedimento associado - lavagem de amostras (A), 
quarteamento da amostra (B), crivagem no agitador mecânico com a coluna  de crivos (C) e resultado 

final: a amostra dividida por frações granulométricas (D). 

 

4.9 Granulometria digital 

A granulometria digital consiste num produto das técnicas de processamento e análise de 

imagem que permitem retirar informação sobre o tamanho de partículas sedimentares a partir 

de uma imagem digital do sedimento. 
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Existem muitos autores que apresentam métodos de extração de informação sobre o tamanho 

de partículas sedimentares usando imagens digitais. No entanto, a maioria destes métodos são 

de aplicação  difícil, e os resultados nem sempre são  consistentes e reprodutíveis. O método 

da autocorrelação, originalmente proposto por Rubin (2004), adaptado posteriormente por 

Barnard et al. (2007) e Bosnic (2011), apresenta resultados muito satisfatórios em termos de 

precisão e reprodutibilidade, permitindo inclusivamente obter in situ o diâmetro mediano do 

sedimento (D50), oferecendo, simultaneamente uma relação custo/benefício favorável. 

Este método exige uma máquina fotográfica digital compacta e um sistema de acoplamento da 

mesma a uma caixa opaca, com iluminação  incorporada, assegurando condições padronizadas 

de aquisição das imagens. O sistema de acoplamento utilizado pela equipa de projecto, 

denominado SANDBOX©, permite que, com o uso de uma máquina fotográfica digital 

compacta comum, seja possível a aquisição de imagens digitais de areia de praia, in situ , ou 

em laboratório.  

A fotografia é adquirida apoiando a SANDBOX© sobre a superfície de areia, tendo o cuidado de 

previamente comprimir a área de aquisição da imagem por forma a colmatar possíveis 

irregularidades. A máquina fotográfica deve previamente ser colocada em modo macro, o 

sistema de iluminação da caixa deve estar ligado  e durante a aquisição da imagem deve-se 

assegurar que não há entrada de luz do exterior,  bastando para tal assegurar que o sistema de 

aquisição está nivelado com o solo (Figura 11).  

O processamento das imagens é realizado em ambiente MATLAB®, usando as rotinas 

AutoGrainSize.m; ImageAutocorr.m; filt.m; polyvaln.m; polyfitn.m e corr.m, disponíveis 

gratuitamente e online em: http://sandcode.fc.ul.pt/ImageAnalysis.html. 

Dos indicadores de diagnóstico que caracterizam a variabilidade sazonal das praias arenosas, a 

dimensão mediana do sedimento é o parâmetro passível de determinar através de 

granulometria por análise de imagem (Tabela 30). 

  

http://sandcode.fc.ul.pt/ImageAnalysis.html
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Tabela 30. Indicadores passíveis de serem determinados por granulometria digital. 

 Elemento Critério de medição Observações 

 Área da praia -  

 Volume da praia -  

 Inclinação da praia  -  

 Posição da linha de costa -  

 Dimensão do sedimento 
Determinado na camada 
superficial da face de praia, 
berma da praia e duna 

Granulometria digital através do 
algoritmo de autocorrelação. 

 

Na Tabela 31 constam as características da ferramenta granulometria digital, nomeadamente  

no que se refere à precisão do método e recursos necessários para a sua implementação. Na 

Tabela 32 estão identificadas as oportunidades e constrangimentos associados ao uso desta 

ferramenta. 

 

Tabela 31. Características da ferramenta granulometria digital. 

n.a., não aplicável. 

 

Tabela 32. Identificação de oportunidades e constrangimentos da ferramenta granulometria digital. 

Granulometria digital 

Oportunidades  

Possibilidade de processamento de maior número de amostras em menos tempo, face ao 
método de peneiração; 
Método expedito e suficientemente preciso para o cálculo de D50; 
Aquisição in situ de toda a informação necessária para determinar D50, sem necessidade de 
colheita de amostra. 

Constrangimentos  
Apenas é possível estimar o diâmetro mediano do sedimento (D50) e não a curva 
granulométrica completa ou outros parâmetros da distribuição; 
Necessidade do programa MATLAB

®
. 

 

A Figura 11 ilustra a SANDBOX©, quer o seu aspeto exterior quer a sua utilização no campo.  

 

Característica Observações 

P
re

ci
sã

o
 

Precisão horizontal n.a. 
- 

Precisão vertical n.a. 

R
ec

u
rs

o
s 

n
ec

es
sá

ri
o

s Equipamento  
máquina fotográfica digital compacta,  duas 

lâmpadas, SANDBOX
©

,  computador. 
 

Pessoas (n.°) 1 - 

Software(s)  MATLAB®  
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a) b) 

 

c) 

Figura 11. SANDBOX
©

: a) aspecto exterior, com máquina fotográfica digital compacta acoplada, b) 
aspecto interior, com duas lâmpadas instaladas e c) aquisição de imagens no campo. 
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5 Frequência espácio-temporal  

O conhecimento da dinâmica de um sistema costeiro constitui o elemento de base para a 

definição de um programa de monitorização. Neste sentido, é imperativo caracterizar uma 

situação de referência que suporte a posterior definição das melhores metodologias e 

frequências espácio-temporais a adotar no programa de monitorização. No presente trabalho, 

os dados de base que caracterizam a situação de referência para a área em estudo encontram-

se descritos no Entregável 1.2.3.e Caracterização da variabilidade morfodinâmica sazonal das 

praias-piloto representativas do litoral em estudo e no Entregável 2.2.c Caracterização da 

variabilidade morfodinâmica sazonal e pós-temporal das praias da Costa da Caparica. 

Os padrões de resposta morfossedimentar observados nas praias monitorizadas durante o 

período de observação revelaram-se extremamente variáveis. Este facto relaciona-se 

necessariamente com a existência de efeitos de sítio, cuja influência sobre cada indicador varia 

no espaço e no tempo. Esta diversidade aconselha a utilização de metodologias de análise 

multivariada, sobre um indicador suficientemente robusto para traduzir a resposta do sistema 

costeiro tendo-se, neste trabalho, optado pelo indicador volume da praia.  

As técnicas de estatística multivariada são tradicionalmente utilizadas para sintetizar a 

informação de base, principalmente nas situações em que os conjuntos multidimensionais 

resultantes de medidas ou observações são de grandes dimensões, o que torna a sua  

interpretação uma tarefa difícil ou mesmo impraticável. O conjunto de dados associados aos 

perfis de praia realizados no âmbito do presente projeto enquadra-se neste cenário.  

Uma das técnicas de estatística multivariada mais utilizada para reduzir a dimensionalidade de 

um conjunto de dados é a Análise em Componentes Principais (ACP). A ACP foi a adotada no 

processamento estatístico dos dados associados aos perfis de praia para reduzir a sua 

dimensionalidade e permitir encontrar padrões de resposta morfológica que ajudem a 

suportar a definição de um programa de monitorização. 

O indicador volume da praia foi calculado em cada um dos 52 perfis de praia nas 10 

campanhas de campo realizadas, totalizando 520 observações. Com base nestes dados, foi 

calculada a matriz de correlação, com recurso ao software  MATLAB® a partir de um quadro de 

partida 𝑄52𝑥10 (52 perfis e 10 datas diferentes) como ilustrado na Figura 12. 
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Figura 12. Matriz de correlação do indicador volume da praia (52 perfis estudados em 10 campanhas). 

 

A ACP foi efetuada com recurso ao software Statistica©, tendo por base os coeficientes de 

correlação anteriormente determinados. Os resultados obtidos indicaram oito componentes 

principais, com grau de importância variável (Tabela 33). No entanto, 75 % da variância total 

dos dados pode ser explicada pelas duas primeiras componentes: a primeira componente 

explica 44.4 % da variância total e a segunda componente explica 30.2 %. As restantes 

componentes representam, cada uma, menos de 8 % da variância total. Na análise que se 

segue, retiveram-se apenas as duas primeiras componentes. 
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Tabela 33. Componentes, % de variância total e variância total acumulada. 

Componente % Variância total % Variância total acumulada 

1 44.4 44.4 

2 30.2 74.5 

3 7.2 81.7 

4 6.5 88.2 

5 3.5 91.7 

6 2.7 94.4 

7 1.9 96.3 

8 0.9 97.2 

 

Procedeu-se em seguida à projeção das coordenadas das variáveis (variância) nas duas 

componentes retidas (Figura 13). Foram analisadas as variáveis (perfis) que apresentavam 

correlação significativa, i.e., valores de correlação superiores a 0.7 em valor absoluto (R2> 0.5 

Figura 13) com as duas primeiras componentes. Esta opção traduz-se na exclusão de 11 perfis 

(PPN2, PNZ2, PLOB1, PLOB2, PBP3, PBP4, PBP5, PCX1, PTM2, PTM3 e PCC15) nos quais o efeito 

de sítio se sobrepõe a qualquer padrão de variação com expressão regional.  

 

 

Figura 13. Coordenadas das variáveis projetadas segundo a componente 1 e a componente 2. 

 

As figuras seguintes (Figura 14 a Figura 17) apresentam os valores do indicador volume da 

praia normalizado para as componentes 1 e 2 nos casos em que a correlação, quer positiva 

quer negativa, tenha obedecido à condição R2> 0.5.  

 

Os perfis de praia cuja variação volumétrica se correlaciona significativamente (R2>0.5) com 

sinal negativo, na componente 1 (Figura 14) (24 perfis num total de 52), apresentam uma 

variabilidade morfodinâmica essencialmente sazonal, relacionada com a variabilidade também 

sazonal da intensidade do forçamento oceanográfico. São perfis “típicos” no sentido em que 

respondem à variabilidade sazonal do forçamento perdendo sedimento da secção subaérea 

em condições de solicitação de alta energia (perfil de tempestade ou de inverno), e 

recuperando-o em períodos de baixa energia (perfil de verão ou calmaria), sendo as 
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transferências sedimentares associadas de natureza essencialmente transversal e com resíduo 

nulo à escala temporal do presente trabalho. São exemplos os perfis PNZ3 (Nazaré), PLOB3 e 

PLOB4 (troço Lagoa de Óbidos - Baleal), PMG1 e PMG2 (Magoito), PCC5 a PCC7 e PCC11 a 

PCC14 (troço Caparica- Espichel). 

 

 

Figura 14. Volume normalizado nos perfis que se associam negativamente com a componente 1. 

 

Os perfis de praia cuja variação volumétrica se correlaciona significativamente (R2> 0.5) com 

sinal positivo, na componente 1 (Figura 15) (2 perfis num total de 52), respondem também ao 

forçamento sazonal da agitação, mas a reorganização morfológica e a retenção sedimentar na 

praia subaérea são também condicionadas por trocas sedimentares com os perfis adjacentes, 

envolvendo transporte longitudinal de magnitude superior ao das trocas transversais entre 

secções submarina e subárea do mesmo perfil. São perfis “atípicos” no sentido em que 

respondem à variabilidade sazonal do forçamento perdendo sedimento da secção subaérea 

em condições de solicitação de baixa energia (perfil de verão ou calmaria) (e.g., setembro 

2011) e recuperando-o em períodos de alta energia (perfil de tempestade ou de inverno) (e.g., 

março 2013). É o caso do perfil PPN1 (Pedras Negras) e PBS1 (Baleia/Sul). 
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Figura 15. Volume normalizado nos perfis que se associam positivamente com a componente 1. 

 

Os perfis de praia cuja variação volumétrica se correlaciona significativamente (R2> 0.5) com 

sinal negativo, em associação à componente 2 (Figura 16) (5 perfis num total de 52), 

apresentam uma tendência para a retenção volumétrica até ao verão de 2012, seguida de 

estabilização. É o caso dos perfis PNZ1 (Nazaré), PSC2 (Santa Cruz), PTM4 (Tamariz) e PCC10 e 

PCC17 (troço Caparica – Espichel). 

 

Figura 16. Volume normalizado nos perfis que se associam negativamente com a componente 2. 
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Os perfis de praia cuja variação volumétrica se correlaciona significativamente (R2> 0.5) com 

sinal positivo, na componente 2 (Figura 17) (10 perfis num total de 52), apresentam uma 

tendência para a diminuição volumétrica ao longo do período de estudo, mais acentuada até 

ao verão de 2012. É o caso dos perfis PPV1, PPV2 e PPV3 (Paredes de Vitória), PSC1 (Santa 

Cruz), PMG3 (Magoito) e PCC1, PCC2, PCC3 e PCC4 (troço Caparica – Espichel). 

 

 

Figura 17. Volume normalizado nos perfis que se associam positivamente com a componente 2. 

 

As variações observadas na componente 2 parecem associar-se a respostas de escala temporal 

de dimensão superior à da sazonalidade, plurianual, que se julgam associadas à variabilidade 

interanual ou interdecenal do forçamento oceanográfico e do balanço sedimentar local.   

 

5.1 Estabelecimento das escalas espácio-temporais de monitorização 

A definição das escalas espácio-temporais de monitorização no âmbito do projeto em curso foi 

feita com base nos elementos adquiridos entre março de 2011 a junho de 2013, nos resultados 

obtidos do seu processamento, onde se incluiu a ACP, e no conhecimento do sistema costeiro 

detido pela equipa do projeto (expert judgment). Este conhecimento foi por sua vez articulado 

com os objetivos de gestão da APA, I.P. /ARH do Tejo (Tabela 1). Optou-se comentar 

inicialmente os resultados obtidos para todas as praias estudadas e apresentar posteriormente 

as escalas de monitorização espácio-temporais para as praias-piloto e para o caso particular da 

Costa da Caparica em função dos indicadores de apoio à gestão identificados. Sempre que 

necessário recomendam-se e justificam-se modificações ao programa executado para definir a 

situação de referência. 
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5.1.1 Pedras Negras 

Os dois perfis monitorizados na praia de Pedras Negras (PPN1 e PPN2) são “atípicos” no tipo 

de resposta à variabilidade sazonal do forçamento, sugerindo que não são representativos de 

um troço (célula) que se estende substancialmente mais para norte. A compreensão da 

morfodinâmica sazonal desta praia requer a extensão do domínio de monitorização até pelo 

menos à praia de Vieira de Leiria, na opção de respeitar os limites administrativos, e até à 

Figueira da Foz na opção de respeitar os limites funcionais. Na primeira opção sugere-se a 

manutenção do perfil PPN1 e o estabelecimento de mais dois perfis de praia, equidistantes, 

entre PPN1 e a praia de Vieira de Leira. Dada a proximidade entre PPN1 e PPN2 e a presença 

de escolhos frente a PPN2, no qual os resultados da ACP mostram que o efeito de sítio se 

sobrepõe a qualquer outro padrão de variação, julga-se que o segundo poderá ser 

abandonado sem prejuízo da qualidade do programa de monitorização.  

5.1.2 Paredes de Vitória 

Os três perfis monitorizados na praia de Paredes de Vitória (PPV1, PPV2 e PPV3) revelam 

comportamentos distintos mas no seu conjunto descrevem o estado morfodinâmico desta 

praia. Parte das variações observadas relaciona-se com episódios de transposição do 

afloramento rochoso (Pedra do Leão Deitado) que a limita a norte. Por outro lado, verificou-se 

durante o período de monitorização remobilização antrópica da alta praia, com remoção da 

vegetação pioneira, e ainda que o perfil PPV2 se encontra condicionado pela proximidade à 

desembocadura da ribeira de Paredes. Sugere-se que o perfil PPV2 seja relocalizado cerca 150 

m para sul da sua posição atual.  

5.1.3 Nazaré 

Os perfis da praia da Nazaré (PNZ1, PNZ2 e PNZ3) relevaram-se adequados para a descrição do 

comportamento morfodinâmico da praia. Se, para efeitos de caracterização da morfodinâmica 

sazonal, a malha adotada poderia ser menos densa, certo é que a cabeceira do canhão da 

Nazaré perturba a propagação da agitação na baía, induzindo efeitos localizados, com 

expressão no risco para a povoação da Nazaré. Por estas razões recomenda-se a manutenção 

da monitorização dos três perfis. 

5.1.4 Lagoa de Óbidos-Baleal  

Os resultados obtidos através da ACP para os quatro perfis monitorizados no troço Lagoa de 

Óbidos – Baleal, sugerem que a malha adotada na caracterização deste troço poderia ser 

menos densa, com manutenção apenas dos perfis PLOB2 (tomado como representativo do 

comportamento do troço) e PLOB4 (associado a uma área balnear).  

No entanto, os dois perfis meridionais (PLOB3 e PLOB4) confinam com arriba viva talhada em 

rochas detríticas jurássicas e com uma estrutura, respetivamente, enquanto os dois perfis 
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setentrionais (PLOB1 e PLOB2) terminam em arriba viva que afeta conglomerados e arenitos 

mais brandos, cretácicos. Acresce ainda que as condições de abrigo oferecidas pelos fundos 

baixos associados às Berlengas e aos ilhéus dos Farilhões têm intensidade diferente ao longo 

deste troço costeiro. A compreensão do balanço sedimentar deste troço, nomeadamente, no 

que se refere à intensidade das fontes sedimentares e ao potencial de transporte sedimentar 

(longitudinal e transversal) determinado pela atividade das ondas recomenda, por isso, a 

manutenção destes quatro pontos de amostragem. 

5.1.5 Baleal-Peniche  

O comportamento morfodinâmico dos perfis integrados na enseada Baleal – Peniche revelou 

que a malha adotada na caracterização deste troço pode ser menos densa sem prejuízo da 

qualidade do programa de monitorização se o perfil central (PBP3) for removido (veja-se a este 

respeito Silveira et al., 2013). A manutenção dos perfis PBP1 e PBP2, apesar da semelhança de 

comportamento revelada pela ACP, justifica-se pelo facto de PBP1 se localizar no eixo do 

corredor de galgamento de tempestade do tômbolo do Baleal e pelo tipo de ocupação local 

configurar uma situação de risco. O perfil PBP2 representa o comportamento do extremo leste 

da baía. O mesmo acontece com PBP4, que representa o comportamento do extremo oeste da 

baía e com PBP5, que se associa a uma situação particular de risco. A manutenção de PBP3 

apenas se justifica se a monitorização se focar também na rotação do crescente de areia ou na 

eventual translação da linha de costa, visto que melhora a resolução da amostragem espacial. 

5.1.6 Santa Cruz 

Os três perfis monitorizados na praia de Santa Cruz (PSC1, PSC2 e PSC3) revelam 

comportamentos distintos mas no seu conjunto descrevem o estado e a evolução 

morfodinâmica desta praia que é também influenciada, na época balnear, por manobras de 

reperfilamento, com meios mecânicos, para reforço da envergadura da berma. Sugere-se a 

manutenção da monitorização dos referidos perfis.  

5.1.7 Coxos 

O perfil monitorizado na praia dos Coxos (PCX1) releva-se adequado à caracterização 

morfodinâmica desta praia pelo que se sugere a sua manutenção. Esta praia mostrou um 

dispositivo morfodinâmico virtualmente invariante ao longo do período de monitorização 

tendo ficado por apurar o limiar das condições de forçamento capazes de alterar 

significativamente aquele dispositivo. A praia dos Coxos corresponde a uma singularidade no 

universo das praias estudadas, uma vez que se caracteriza por um areal com comprimento e 

largura reduzidos e apresenta elevado grau de encaixe, sendo requisitada do ponto de vista 

balnear. Destaca-se que este tipo de praia tem representatividade significativa no litoral em 

estudo, reforçando a pertinência da sua inclusão no programa de monitorização.  
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5.1.8 Baleia/Sul 

Os três perfis monitorizados na praia Baleia/Sul (PBS1, PBS2 e PBS3) revelam comportamentos 

distintos que, no seu conjunto, descrevem o estado morfodinâmico desta praia. A origem das 

variações encontradas relacionar-se-á essencialmente com a rotação do crescente de areia, 

em resposta ao forçamento, implicando trocas sedimentares com os perfis adjacentes. Tal 

como em Santa Cruz, existem registos de remobilização mecânica e de reperfilamento do areal 

na época balnear, o que reforça a necessidade de manter a malha de perfis previamente 

definida. Sugere-se a manutenção da monitorização dos três perfis estabelecidos. 

5.1.9 Magoito 

Dos três perfis monitorizados na praia do Magoito (PMG1, PMG2 e PMG3) os dois primeiros 

revelaram comportamentos morfodinâmicos semelhantes. Atendendo a que o perfil PMG1 é 

frequentemente atravessado e perturbado pela divagação do canal de saída da ribeira do 

Magoito sugere-se o abandono deste perfil. PMG2 será suficiente para caracterizar a evolução 

morfodinâmica sazonal desta praia. O levantamento do perfil PMG3 oferece dificuldades 

acrescidas e a informação resultante da sua monitorização pouco acrescenta aos elementos 

extraídos de PMG2 pelo que se sugere a manutenção do perfil PMG2 como representativo 

desta praia.  

5.1.10 Tamariz 

Dos quatro perfis monitorizados na praia do Tamariz (PTM1, PTM2, PTM3, PTM4) o último 

parece descrever essencialmente o efeito de retenção associado ao esporão a nascente. Os 

perfis PTM1 e PTM2 reagem em fase mas, embora a ACP indique maior expressão da 

correlação no primeiro caso, a retenção volumétrica total neste perfil e o seu afastamento à 

região de maior utilização balnear sugerem a manutenção da monitorização de PTM2 como 

mais adequada. O perfil PTM3 pode ser abandonado sem prejuízo da qualidade do programa 

de monitorização. 

5.1.11 São João da Caparica 

Os oito perfis monitorizados na praia de São João da Caparica (PCC1 a PCC8) revelam-se 

adequados para a caracterização morfodinâmica desta praia. De facto, para efeitos de 

caracterização de morfodinâmica sazonal, a densidade da malha adotada poderia ser reduzida 

para metade. Contudo, atendendo a que se trata de uma área crítica em termos de risco, em 

que a erosão e galgamento da alta praia são localizadas no espaço, e que esta praia tem sido 

objeto de sucessivas operações de alimentação artificial, recomenda-se a manutenção de uma 

metodologia de monitorização fundamentada em elevada densidade de pontos de 

amostragem.  
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De acordo com o caderno de encargos do presente trabalho, esta praia tem sido objeto de 

levantamento topográfico integral em cada campanha. Estes trabalhos implicam, para além do 

levantamento de linhas paralelas à costa (e.g., posição do último espraio, sopé da duna 

frontal) a aquisição de linhas transversais, pelo que se torna simples levantar perfis 

transversais que coincidam com os perfis previamente definidos. Por esta razão não se 

propõem alterações ao programa definido. 

5.1.12 Costa da Caparica 

Os nove perfis monitorizados na Costa da Caparica (PCC9 a PCC17) revelam-se adequados para 

a caracterização morfodinâmica deste troço. Apesar da semelhança observada na evolução 

morfodinâmica dos perfis PCC9 e PCC11 a PCC14 importa realçar que cada um destes perfis 

caracteriza uma célula contida entre esporões. Assim, sugere-se a manutenção dos perfis 

atualmente monitorizados. No caso dos perfis PCC15 a PCC17 as diferenças de 

comportamento observadas na ACP justificam igualmente a sua manutenção. 

5.1.13 Rainha 

O perfil monitorizado na praia da Rainha (PRA1) revela-se adequado na caracterização 

morfodinâmica desta praia. Sugere-se a manutenção da monitorização do referido perfil. 

5.1.14 Fonte da Telha 

Os perfis monitorizados na praia da Fonte da Telha (PFT1 e PFT2) revelam-se adequados à 

caracterização morfodinâmica desta praia. De facto, a semelhança no comportamento dos 

dois perfis poderia conduzir à eliminação de um deles, mas a respetiva localização foi pensada 

para enquadrar o troço de frente urbana pior defendido pela duna primária. Esta apresenta-se 

aqui esparsamente vegetada e muito degradada do ponto de vista morfológico com 

numerosos corredores de deflação e de galgamento promovido pelo pisoteio. Atendendo à 

situação de risco que caracteriza este local sugere-se a manutenção dos perfis atualmente 

monitorizados. 

5.1.15 Lagoa de Albufeira 

O perfil monitorizado na praia da Lagoa de Albufeira (PLA1) revela-se adequado para a 

caracterização morfodinâmica desta praia. Sugere-se a manutenção da monitorização do 

referido perfil. No entanto, por forma a compreender a morfodinâmica do troço onde esta 

praia de insere, sugere-se o estabelecimento de dois perfis adicionais, equidistantes, entre 

PLA1 e a praia do Penedo. 
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Face às considerações apresentadas para a totalidade das praias estudadas, a Tabela 34 e a 

Tabela 35 apresentam as escalas de monitorização associadas aos indicadores: área da praia, 

volume da praia e inclinação da praia nas praias estudadas em litoral arenoso que integram a 

área de jurisdição da Administração da Região Hidrográfica do Tejo. 

 

Tabela 34. Escalas de monitorização associadas aos indicadores: área da praia, volume da praia e 
inclinação da praia para as praias-piloto em litoral arenoso que integram a área de jurisdição da 

Administração da Região Hidrográfica do Tejo. 

Indicadores Praias 
Escalas 

Espacial Temporal 

Área da 

praia 

 

 

Volume da 

praia 

 

 

Inclinação 

da praia 

 Secção transversal  

Pedras 
Negras 

Manutenção do perfil PPN1 

Trimestral e em 
situações pós-
temporal. 

Estabelecimento de dois perfis entre o PPN1 e a praia 
de Vieira de Leiria, equidistantes. 
Abandono do perfil PPN2 

Paredes de 
Vitória 

Manutenção do perfilPPV1 

Relocalização do perfil PPV2 (150 m para sul) 
Manutenção do perfil PPV3 

Nazaré 

Manutenção do perfil PNZ1 

Manutenção do perfil PNZ2 

Manutenção do perfil PNZ3 

Lagoa de 
Óbidos-Baleal 

Manutenção do perfil PLOB1 
Manutenção do perfil PLOB2 
Manutenção do perfil PLOB3 
Manutenção do perfil PLOB4 

Baleal-
Peniche 

Manutenção do perfil PBP1 
Manutenção do perfil PBP2 
Manutenção do perfil PBP4 
Manutenção do perfil PBP5 
Abandono do perfil PBP3 

 Manutenção do perfil PSC1 
Santa Cruz Manutenção do perfil PSC2 

 Manutenção do perfil PSC3 

Coxos Manutenção do perfil PCX1 

Baleia/Sul 
Manutenção do perfil PBS1 
Manutenção do perfil PBS2 
Manutenção do perfil PBS3 

Magoito 
Manutenção do perfil PMG2 
Abandono do perfil PMG1 
Abandono do perfil PMG3 

Tamariz 

Manutenção do perfil PTM2 
Manutenção do perfil PTM4 
Abandono do perfil PTM1 
Abandono do perfil PTM3 

Superfície 
total de todas 

as praias-
piloto 

Levantamento integral da superfície da praia-piloto 
A cada 3 anos e pré- e 
pós-enchimento em 
caso de alimentação 
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Tabela 35. Escalas de monitorização associadas aos indicadores: área da praia, volume da praia e 
inclinação da praia para as praias estuadas em litoral arenoso que integram a área de jurisdição da 

Administração da Região Hidrográfica do Tejo: caso especial troço Caparica - Espichel. 

Indicadores Praias 
Escalas 

Espacial Temporal 

Área da 

praia 

 

 

Volume da 

praia 

 

 

Inclinação 

da praia 

 Secção transversal  

São João da 
Caparica 

Manutenção do perfil PCC1 

Trimestral e em 
situações pós-
temporal. 

Manutenção do perfil PCC2 
Manutenção do perfil PCC3 
Manutenção do perfil PCC4 
Manutenção do perfil PCC5 
Manutenção do perfil PCC6 
Manutenção do perfil PCC7 
Manutenção do perfil PCC8 

Costa da 
Caparica 

Manutenção do perfil PCC9 
Manutenção do perfil PCC10 
Manutenção do perfil PCC11 
Manutenção do perfil PCC12 
Manutenção do perfil PCC13 
Manutenção do perfil PCC14 
Manutenção do perfil PCC15 
Manutenção do perfil PCC16 
Manutenção do perfil PCC17 

Rainha Manutenção do perfil PRA1 

Fonte da 
Telha 

Manutenção do perfil PFT1 
Manutenção do perfil PFT2 

Lagoa de 
Albufeira 

Manutenção do perfil PLA1 
Estabelecimento de dois perfis entre o PLA1 e a praia 
do Penedo, equidistantes. 

Superfície 
total de todas 

as praias-
piloto 

Levantamento integral da superfície das praias 
estudadas 

A cada 3 anos e pré- e 
pós-enchimento em 
caso de alimentação  

 

A apresentação das escalas de monitorização para o indicador posição da linha de costa para 

as praias estudadas constam na Tabela 36. Para este indicador considera-se uma única escala 

espacial, que implica o seu levantamento integral nas praias-piloto, em três situações 

temporais distintas: anualmente, em cenário de pós-temporal e em situação de pós-

enchimento.  
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Tabela 36. Escalas de monitorização do indicador posição da linha de costa nas praias estudadas em 
litoral arenoso que integram a área de jurisdição da Administração da Região Hidrográfica do Tejo. 

Indicador 
Escalas 

Espacial Temporal 

Posição da linha de costa Superfície total 

.Anual em perfil de verão 

.Pós-temporal 

.Pré- e pós-enchimento em caso de 
alimentação 

 

Para minimizar a relação  esforço/benefício associado ao levantamento da posição da linha de 

costa, recomenda-se ainda o levantamento síncrono da posição da crista da berma de praia. 

A apresentação das escalas de monitorização para o indicador diâmetro do sedimento para as 

praias estudadas constam na Tabela 37. O indicador diâmetro do sedimento deverá ser 

monitorizado espacialmente nos perfis elencados na Tabela 34 e na Tabela 35. No entanto, a 

frequência temporal da amostragem de sedimentos é inferior à frequência adotada para o 

levantamento dos perfis de praia: anual para colheitas efetuadas l na face e berma da praia, e 

bienal para colheitas efetuadas na duna.  

 

Tabela 37. Escalas de monitorização do indicador diâmetro do sedimento nas praias em litoral arenoso 
que integram a área de jurisdição da Administração da Região Hidrográfica do Tejo. 

Indicador 
Escalas 

Espacial Temporal 

Diâmetro do sedimento 

Para os perfis de praia 
identificados na Tabela 34 e na 
Tabela 35. 
Em caso de alimentação 
artificial, amostragem 
representativa do sedimento a 
depositar. 

Anual: na face e berma da praia em 
perfil de verão 
Bienal (a cada 2 anos): na duna 
Trimestral: durante o primeiro ano no 
caso do levantamento de novos perfis  
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5.2 Considerações finais e conclusões 

Face aos resultados apresentados, importa destacar dois aspetos fundamentais a considerar 

no estabelecimento do programa de monitorização: 

- O período associado ao estabelecimento da situação de referência (março 2011 a junho 

2013) revelou-se demasiado curto para permitir separar evoluções correspondentes a 

tendências (acreção ou erosão) de modificações associadas à variabilidade sazonal a inter-

anual das praias estudadas. 

- Os invernos marítimos de 2011/2012 e 2012/2013 poderão não ter sido representativos 

no que respeita à intensidade do forçamento oceanográfico. Nestes invernos, ocorreram 

apenas dois eventos singulares de maior relevância, no dia 13 de dezembro de 2012 (no 

qual  foram registadas alturas de onda de 7.5 e 11.0 m, significativa - Hs - e máxima - Hmax 

- respetivamente, na boia oceânica do Instituto Hidrográfico (IH) localizada ao largo, entre a 

Nazaré e Peniche - Boia Monican01 - CSA88/1 Estação Oceânica) e no dia 19 de janeiro de 

2013 (no qual se registaram valores de Hmax de 15.0 m nas boias ondógrafo de Leixões e 

Sines, e de 19.4 m na boia oceanográfica da Nazaré, todas operadas pelo IH, conforme 

descrito no Entregável 1.2.3.e Caracterização da variabilidade morfodinâmica sazonal das 

praias-piloto representativas do litoral em estudo). 

As recomendações de relocalização, abandono ou adição de perfis de monitorização devem 

ser entendidas no contexto de maximizar o uso da informação obtida a partir de secções de 

uma praia como representativas de um segmento costeiro ou de praias com características 

morfodinâmicas idênticas. No entanto, e face às condicionantes apresentadas (período 

associado ao estabelecimento da situação de referência demasiado curto) ou outras que 

possam vir a ser identificadas, nomeadamente associadas à existência de elementos de risco 

ou de organização morfodinâmica peculiar em segmentos de praia extensos (e.g. 

macroestruturas rítmicas), o programa de monitorização deverá ser revisto anualmente.  
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6 Recomendações 

No presente capítulo são apresentadas um conjunto de recomendações que devem nortear o 

estabelecimento e implementação do programa de monitorização. Neste sentido recomenda-

se: 

- a realização anual, no período de verão, de um voo oblíquo para permitir  visualização 

integral do sistema costeiro com recurso a fotografia digital e video, e respectiva 

caracterização, mesmo que qualitativa. Esta actividade tem interesse também para os troços 

litorais rochosos, nomeadamente de arriba, pelo que o vôo deverá ser planeado de forma a 

cobrir a totalidade da linha de costa em estudo. A opção mais simples é o aluguer de um avião 

de asa alta, com três lugares,  provido de janelas desmontáveis ou integralmente rebaixáveisl; 

o vôo deve ser executado sobre o mar, a 900-1100 pés de altitude e repetido nos dois 

sentidos, de forma a obter-se duplicação das imagens .  

- a integração da parte submarina do sistema costeiro no programa de monitorização. Esta 

lacuna poderia ser colmatada através de levantamentos efetuados com recurso a LiDAR 

batimétrico ou, em alternativa, a levantamentos hidrográficos de feixe simples ou multifeixe. 

- dotar a APA de um núcleo de recursos humanos com formação adequada e em número 

suficiente para permitir acompanhamento permanente dos programas de monitorização, 

interpretação de resultados, criação de uma “memória” residente na instituição para além de 

acompanhamento e validação de relatórios adquiridos por entidades subcontratadas 

(outsourcing);   

- dotar a APA de meios técnicos financeiros e suficientes (e.g., viaturas, DPGS, entre outros) 

que possibilitem aquisição de dados no terreno em contexto de resposta de emergência, 

acompanhamento e validação de dados adquiridos por entidades subcontratadas 

(outsourcing);  

- os dados da monitorização deverão ser disponibilizados numa plataforma de internet aberta  

como o SIARL - Sistema de Administração do Recurso Litoral ou o SNIRLit - Sistema Nacional de 

Informação dos Recursos do Litoral à semelhança do que acontece com o programa de 

monitorização do Channel Coastal Observatory (http://www.channelcoast.org/). 
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