
 

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

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

Estudo do litoral na área de intervenção da 

APA, I.P. /ARH do Tejo 

   

 
Caracterização da variabilidade 
morfodinâmica sazonal das praias-piloto 
representativas do litoral em estudo 

 Entregável 1.2.3.e 

   

 Junho 2013 

 



 

 

 

 

 



 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este relatório corresponde ao Entregável 1.2.3.e do projeto “Consultoria para a Criação e 

Implementação de um Sistema de Monitorização do Litoral abrangido pela área de Jurisdição da 

ARH do Tejo”, realizado pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (FCUL), para a 

Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. / Administração da Região Hidrográfica do Tejo (APA, I.P. 

/ARH do Tejo). 

 

 

 

AUTORES 

Tanya Mendes Silveira (1), (2) 

Zenaida Simões Diogo  (2) 

Rui Taborda (1), (3) 

César Freire de Andrade (1), (2) 

Hugo Sousa (2) 

Ana Mafalda Carapuço (1), (3) 

Ana Nobre Silva (1), (2) 

 

(1) Departamento de Geologia (FCUL) 

(2) Centro de Geologia da Universidade de Lisboa 

(3) LATTEX/IDL (Instituto Dom Luiz) 

  



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

 

 

4  Entregável 1.2.3.e 
Junho de 2013 

 

 

REGISTO DE ALTERAÇÕES 

Nº Ordem Data Designação 

1 Junho de 2013 Versão inicial 

   

   

 

 

  



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.e  5 
Junho de 2013 

 

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

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

1.1 Caracterização do forçamento meteorológico e oceanográfico 

1.1.1 Vento 

Entregável 1.1.1.a Caracterização do regime de ventos no litoral 

1.1.2 Precipitação 

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

Entregável 1.1.2.b Estimativas de descarga sólida fluvial potencial 

1.1.3 Marés 

Entregável 1.1.3.a Caracterização do regime de marés 

1.1.4 Correntes 

Entregável 1.1.4.a Caracterização das correntes costeiras 

1.1.5 Sobre-elevação meteorológica 

Entregável 1.1.5.a Caracterização da sobre-elevação meteorológica 

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

1.1.6 Nível médio do mar 

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

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

1.1.7 Ondas 

Entregável 1.1.7.a Caracterização do clima de agitação ao largo 

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

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

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

1.2 Caracterização da margem terrestre na situação de referência 

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

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

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

1.2.2.1 Litorais de arriba 

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

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

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

1.2.2.2 Litorais de acumulação 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.3 Avaliação da perigosidade associada à mobilidade da linha de costa 

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

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

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

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

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

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

1.4 Enquadramento das soluções de intervenção 

1.4.1 Em litoral de arriba 

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

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

1.4.2 Em litoral arenoso e nas áreas piloto previamente identificadas 

1.4.2.1 Caracterização da capacidade de ocupação de praias 

Entregável 1.4.2.1.a Caracterização da capacidade de ocupação de praias 

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

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

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

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

Foi implementado um programa de monitorização no litoral sob jurisdição da APA, I.P. / ARH 

do Tejo, para caracterizar a variabilidade morfodinâmica sazonal das praias representativas 

deste troço costeiro e para proceder à avaliação das ferramentas de monitorização mais 

adequadas e eficientes. As campanhas de recolha de dados decorreram durante dois anos e 

meio, cobrindo os anos de 2011, 2012 e o primeiro semestre de 2013. No presente relatório 

apresentam-se os procedimentos de aquisição e tratamentos dos dados, bem como os 

resultados da monitorização para cada área-piloto. 

 

2 Metodologia 

2.1 Praias e troços litorais selecionados para a monitorização 

A seleção das áreas para implementação do programa de monitorização resultou da 

caracterização dos vários troços costeiros pela aplicação de vários critérios geomorfológicos e 

relacionados com o planeamento e gestão costeira, estudo que é apresentado no 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. As 10 áreas-piloto 

selecionadas estão representadas na Figura 1, e listadas com os respetivos códigos na Tabela 

1. São consideradas representativas de outros segmentos costeiros da área de jurisdição da 

ARH Tejo, com conteúdo sedimentar, estádio morfodinâmico e exposição semelhantes. 

 

Tabela 1. Lista das áreas-piloto e correspondentes códigos, POOC e Freguesia em que se inserem. 

Área-piloto Código POOC Freguesia 

1. Praia de Pedras Negras PN Ovar - Marinha Grande Marinha Grande 

2. Praia de Paredes de Vitória PV Alcobaça - Mafra Pataias 

3. Praia da Nazaré NZ Alcobaça - Mafra Nazaré 

4. Troço Lagoa de Óbidos - Baleal LOB Alcobaça - Mafra Amoreira 

5. Troço Baleal - Peniche BP Alcobaça - Mafra Ferrel 

6. Praia de Santa Cruz SC Alcobaça - Mafra Silveira 

7. Praia dos Coxos CX Alcobaça - Mafra Santo Isidoro 

8. Praia da Baleia/Sul BS Alcobaça - Mafra Ericeira 

9. Praia do Magoito MG Sintra - Sado São João das Lampas 

10. Praia do Tamariz TM Cidadela-Forte de São Julião da Barra Estoril 
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Figura 1. Identificação das 10 áreas-piloto alvo do programa de monitorização, e suas características: 
classificação, exposição, grau de encaixe e morfologia da alta praia. Cada área-piloto tem um código 

associado identificado em parênteses. 
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2.2 Procedimentos preparatórios do programa de monitorização 

2.2.1 Rede de pontos de apoio 

Os procedimentos preparatórios do programa de monitorização incluíram o estabelecimento 

de uma rede de pontos de apoio (pontos de referência) para auxílio na realização das 

campanhas de campo e recolha de dados de topografia no terreno. Foram estabelecidos entre 

dois e quatro pontos de referência por praia cuja escolha obedeceu a três critérios: 1) 

facilidade de acesso; 2) permitir a utilização de equipamento de topografia clássico (em 

particular a estação total); e sempre que possível, 3) coincidência com os pontos iniciais dos 

perfis de praia (cabeças de perfil) a monitorizar. A materialização dos pontos no terreno foi 

feita de forma a maximizar a sua estabilidade e durabilidade, correspondendo a (Figura 2): 

 grampos ou spits em aço; 

 cabeças de pregos; 

 tubos de PVC enterrados e preenchidos com argamassa; 

 estacas de madeira enterradas; 

 monumentos pré-existentes de instituições nacionais, como o Instituto Hidrográfico 

(IH). 

 

Figura 2. Exemplos dos pontos de referência estabelecidos nas áreas piloto. a) spit na praia de Paredes 
de Vitória, b) prego numa estaca de madeira na praia de Almagreira, c) tubo de PVC na praia de Pedras 

Negras, e d) monumento do IH na praia de Pedras Negras.  
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Em todos os pontos foram obtidas coordenadas planimétricas e altimétricas no terreno, com 

recurso a equipamentos GPS1 (modelos GPS1200 e GPS900, ambos da Leica Geosystems), 

utilizados em modo estático, com pós-processamento ou em tempo real. Todas as 

coordenadas foram medidas no sistema de referência ETRS89/PT-TM06 (European Terrestrial 

Reference System de 1989/ Portuguese Transverse Mercator Projection de 2006), de acordo 

com as recomendações da Directiva INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in the 

European Community). A altimetria refere-se, em todos os casos, ao nível médio do mar 

(NMM) (datum altimétrico de Cascais de 1938). 

 

2.2.2 Perfis de praia 

Foram estabelecidos entre um e cinco perfis perpendicularmente à orientação geral da linha 

de costa em cada local selecionado de acordo com os seguintes critérios: 

• representação das unidades geomorfológicas locais; 

• representação de áreas de interesse especial; 

• espaçamento, preferencialmente com distribuição uniforme; 

• facilidade de acesso; 

• existência de levantamentos anteriores. 

Foram estabelecidos 31 perfis de praia ao longo da área de estudo. A localização dos perfis de 

praia, informação sobre a sua orientação e ponto de ancoragem, estão incluídos no Entregável 

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

 

2.2.3 Ficheiros de apoio 

Para apoiar o programa de monitorização foram criados diversos ficheiros. A informação 

relativa à rede de pontos de apoio para as áreas-piloto está compilada sob a forma de um 

“Livro de Campo” denominado: “Rede Espacial de Pontos de Referência e Cabeças de Perfil 

para o Litoral abrangido pela área de jurisdição da Administração da Região Hidrográfica do 

Tejo - I. Praia da Vieira – São Julião da Barra”, que constitui o Entregável 1.2.3.b Rede de 

pontos de apoio das praias-piloto. O livro é constituído por um conjunto de fichas (Figura 3) 

que inclui a caracterização dos pontos de referência e as localizações e rumos dos perfis de 

praia. Contém ainda um guia de nomenclatura e códigos de identificação de praias, perfis e 

objetos notáveis para utilização em trabalho de campo, contribuindo para a uniformização de 

futuras bases de dados. A informação acerca dos pontos de referência e perfis de praia está 

também disponível no mesmo Entregável em formato de dados geográficos (shapefile da ESRI) 

com metadados associados. Os mesmos ficheiros são importados para as controladoras de 

campo do equipamento GPS, para apoio na aquisição de dados no terreno.  

                                                           
1
 Global Positioning System 
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Figura 3. Exemplo de uma ficha do Livro de Campo, que caracteriza um ponto de referência, bem como 
o perfil de praia a que está associado. 

 

 

A Figura 4 corresponde ao exemplo de um formulário de campo preenchido, utilizado para 

manter os registos referentes a cada campanha, tais como o nome do operador, data e hora 

da campanha, equipamento utilizado, e qualquer informação adicional que possa ser útil para 

a posterior análise e verificação do conjunto de dados. O modelo do formulário de campo 

constitui o Anexo A do presente relatório. 
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Figura 4. Exemplo de um formulário de campo (ficha de campo) preenchido.  
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2.2.4 Recursos humanos e operacionais 

Os requisitos para a realização do programa de monitorização incluem técnicos que saibam 

operar equipamentos GNSS (Sistemas Globais de Navegação por Satélite) e que detenham um 

conhecimento básico sobre ambientes costeiros, nomeadamente, que saibam identificar os 

principais elementos morfológicos no terreno. São necessários pelo menos dois operadores 

em cada campanha de campo. 

O equipamento utilizado na medição de dados topográficos inclui unidades GNSS recetoras 

móveis da marca Leica Geosystems – modelos GPS 900 e NetRover (Figura 5). As unidades 

efetuam a correção diferencial, em tempo real, com recurso a um dos dois serviços via 

Internet disponíveis no território nacional: ReNEP (Rede Nacional de Estações Permanentes) e 

SERVIR (Sistema de Estações de Referência GPS Virtuais), disponibilizados pelo Instituto 

Geográfico Português e pelo Instituto Geográfico do Exército, respetivamente. 

Recursos adicionais ao trabalho de campo incluem uma câmara fotográfica digital, para 

enquadrar as observações e registar elementos morfológicos característicos da praia, e sacos 

de plástico (mais etiquetas e marcador), para recolha de sedimentos. 

 

Figura 5. Recolha de dados topográficos com unidades GNSS móvel do modelo GPS 900 da Leica 
Geosystems. 
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2.2.5 Frequência e calendarização das campanhas 

As campanhas de campo são realizadas pelo menos quatro vezes por ano, em março, junho, 

setembro e dezembro, e, sempre que possível, logo após eventos de tempestade. Esta 

frequência encontra-se associada à necessidade de caracterizar a sazonalidade esperada do 

perfil de praia, que varia em resposta às características das ondas, por transferência de 

sedimentos para a praia submersa durante eventos de alta energia, no inverno, e recuperação 

durante condições calmas, no período de verão (Figura 6). As campanhas de março e setembro 

correspondem ao fim do inverno e do verão, respetivamente, ou seja, quando as praias 

atingem o pico da sua variação. As campanhas de junho e dezembro permitem acompanhar a 

variação sazonal das praias, bem como avaliar as taxas de recuperação, e tendências de 

evolução. As campanhas de pós-temporal fornecem informações sobre a resposta a eventos 

de alta energia, quer no que diz respeito ao recuo da parte alta da praia assim como 

caracterizar cotas máximas alcançadas pelo espraio. 

 

Figura 6. Registo da altura da onda (significativa - Hs e máxima - Hmax) obtido a partir da boia de Leixões 
para o ano de 2010, mostrando os meses de inverno mais energéticos (entre outubro e março), e as 

condições mais calmas durante o verão (abril a setembro). 

 

As campanhas são preferencialmente efetuadas em marés de sizígia (marés vivas), e a recolha 

de dados decorre durante as 3-4 horas em torno da estofa da maré baixa, por forma a garantir 

o máximo de exposição da área intertidal da praia. As datas e condições de maré durante as 

quais se realizaram as campanhas de campo durante o período de estudo estão representadas 

na Tabela 2. 
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Tabela 2. Datas e cotas da baixa-mar (BM - em metros relativo ao NMM) das campanhas decorridas 
entre março de 2011 e junho de 2013. 

  PN PV NZ LOB BP SC CX BS MG TM 

Mar’2011 
Dia 7 6 7 8 23 24 22 22 5 9 

BM -1.32 -1.36 -1.32 -1.24 -1.43 -1.14 -1.58 -1.58 -1.29 -1.06 

Jun’2011 
Dia 2 2 1 14 18 15 17 17 30-Mai 31-Mai 

BM -1.15 -1.15 -1.12 -1.25 -1.22 -1.3 -1.25 -1.25 -0.94 -1.02 

Set’2011 
Dia 15 15 13 27 29 3 26 1 31-Ago 30-Ago 

BM -1.23 -1.23 -1.31 -1.63 -1.77 -1.21 -1.38 -1.17 -1.64 -1.61 

Dez’2011 
Dia 27 30 27 15 16 2 29 29 28 1 

BM -1.48 -1 -1.48 -1.15 -1.07 -0.76 -1.12 -1.12 -1.28 -0.84 

Mar’2012 
Dia 25 25 22 26 13 21 8 8 9 7 

BM -1.26 -1.26 -1.38 -1.15 -1.16 -1.33 -1.59 -1.59 -1.68 -1.41 

Jun’2012 
Dia 2 2 2 8 25 7 4 4 5 3 

BM -1.3 -1.3 -1.3 -1.2 -0.96 -1.35 -1.45 -1.45 -1.46 -1.38 

Set’2012 
Dia 20 20 20 21 19 18 1 1 31-Ago 30-Ago 

BM -1.4 -1.4 -1.4 -1.18 -1.56 -1.64 -1.41 -1.41 -1.36 -1.25 

Dez’2012 
Dia 18 18 18 19 17 3 16 16 29-Nov 28-Nov 

BM -1.23 -1.23 -1.23 -1.02 -1.44 -1.03 -1.53 -1.53 -1.15 -1.12 

Jan’2013 
Dia - - 23 - - - - - - - 

BM - - -0.77 - - - - - - - 

Mar’2013 
Dia 3 3 3 14 15 13 28 28 12 11 

BM -1.10 -1.10 -1.10 -1.43 -1.27 -1.54 -1.55 -1.55 -1.52 -1.5 

Jun’2013 
Dia 26 26 24 27 25 12 20 20 21 7 

BM -1.47 -1.47 -1.55 -1.34 -1.55 -1.02 -1.05 -1.05 -1.26 -1.04 

 

2.3 Procedimentos durante as campanhas de campo 

A definição de um conjunto de procedimentos de campo concorre para replicabilidade do 

processo de aquisição, assegura o respetivo controlo de qualidade e permite minimizar o 

tempo e trabalho despendido no pós-processamento. 

 

2.3.1 Configuração do equipamento e do trabalho de medições 

A primeira etapa inclui a configuração do equipamento GNSS (recetor móvel) e ligação ao 

serviço de correção em tempo real. A zona litoral é uma área particularmente difícil para 

receção de dados das estações de referência via GSM (Sistema Global para Comunicações 

Móveis) quer pela falta de cobertura da rede de estações do lado do oceano, quer por 

frequentemente o areal se encontrar limitado por arribas que não só constituem obstáculo à 

receção de sinal GSM mas que também podem obstruir parte da constelação de satélites. A 
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escolha do servidor que melhor serve a área, bem como a melhor solução (em rede e estação 

mais próxima) deve ser feita antes do início dos trabalhos. 

Há um número de parâmetros que têm de ser estabelecidos na controladora do GPS antes do 

início da aquisição de dados: 

 sistema de coordenadas – European Terrestrial Reference System de 1989, Portuguese 

Transverse Mercator Projection de 2006; 

 armazenamento de pontos adquiridos em movimento (auto point) – por distância, a 

intervalos de 1 m; 

 armazenamento de pontos adquiridos em modo estático (point object) – 10 posições; 

 tolerância na qualidade da medição – 0.05 m. 

 

Os nomes e códigos de identificação dos trabalhos, bem como das medições efetuadas (perfis, 

pontos de referência e objetos notáveis) na aquisição dos dados no terreno seguem a 

nomenclatura definida na Tabela 3. O guia de nomenclatura inclui uma lista de códigos 

aplicáveis ao nome do trabalho, que permitem identificar a data do levantamento, o servidor 

utilizado em modo “tempo real”, o operador e o nome da praia, e uma lista de códigos 

associados às medições, que permitem identificar o perfil de praia e os pontos medidos (por 

exemplo: topografia, local de recolha de sedimentos, local de aquisição de fotografias, etc.), 

bem como os limites ou elementos lineares medidos (por exemplo: crista de berma, limite do 

espraio ou da vegetação, etc.). 

O ficheiro vetorial em formato DXF contendo os pontos de referência e perfis de praia deverá 

ser importado para o trabalho para visualização da sua localização no mapa da controladora. 

 

2.3.2 Aquisição de dados 

Uma vez estabelecidos os parâmetros e feita a configuração da controladora do equipamento 

GPS, a aquisição de dados em cada área-piloto inclui as seguintes tarefas: 

 levantamento topográfico do perfil de praia; 

 levantamento topográfico integral da praia (apenas em praias selecionadas); 

 levantamento topográfico do limite terrestre da praia; 

 levantamento topográfico da posição da linha correspondente ao limite do espraio das 

ondas referente à preia-mar precedente; 

 recolha de sedimentos na face de praia, berma e duna (quando presente); 

 registo fotográfico do local onde está implantado o perfil de praia e do aspeto geral da 

praia; 

 medição de um ou mais pontos de referência. 
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Tabela 3. Guia de nomenclatura e códigos dos trabalhos e medições feitas no terreno. 

 

2.3.2.1 Perfis de praia 

A aquisição de perfis de praia é feita através da gravação de pontos em modo automático (em 

movimento) ao longo das linhas de perfil pré-estabelecidos que são exibidas no mapa da 

controladora (Figura 7). A escala gráfica deve ser redimensionada para ≈ 10 m por forma a 

estabelecer uma precisão horizontal adequada às medições. Os pontos são sempre medidos 

entre o limite superior da praia (base da duna, base da arriba ou contato com a estrutura) e a 

elevação de 0 m (NMM). Geralmente os perfis são estendidos para além destes limites, até 

cerca de -1 m (NMM) (até onde a maré permitir, garantindo a segurança dos técnicos e 

equipamento) e, para além da base da duna, pelo menos até à posição da crista dunar.  

 

 
 

Elementos  Código 

Trabalho Código de praia | data (aaaammdd) | servidor | operador                                  Ex: TM20110306Ra 

  Praia Ver Tabela 1 

  RENEP R 

  SERVIR S 

  OPERADOR a, b, c,… 

Medições Perfil de praia Ver Entregável 1.2.3.b 

  Ponto de referência Ver Entregável 1.2.3.b 

  Levantamento topográfico indiferenciado TOPO 

  Crista da berma CBER 

  Limite da vegetação VEG 

  Base da duna primária BDUN 

  Crista da duna primária CDUN 

  Base da arriba BARR 

  Limite do espraio das ondas referente à preia-mar precedente (última) UESP 

  Limite máximo do espraio das ondas MESP 

  Localização de recolha de amostra de sedimentos SED 

  Localização de aquisição de fotografia FOTO 

  Topo de estrutura TEST 

  Base de estrutura BEST 
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Figura 7. Aquisição de perfis de praia em modo automático ao longo de transectos pré-estabelecidos e 
exibidos no mapa da controladora do equipamento GNSS. 

 

2.3.2.2 Levantamentos topográficos de alta-resolução 

Os levantamentos topográficos integrais foram executados no troço Baleal-Peniche. O 

procedimento consiste na execução de perfis de praia (gravação de pontos em modo 

automático ao longo de segmentos transversais à linha de costa) paralelos entre si e distando 

c. de 30 m, até cobrir a extensão total da praia (Figura 8). Como no procedimento do 

levantamento dos perfis de praia, o limite em terra é o limite superior da praia (neste caso a 

base da duna), e o limite no mar é, pelo menos, a elevação de 0 m (NMM).  

 

 

Figura 8. Levantamento topográfico de alta-resolução do troço Baleal-Peniche em 13 de março de 2012. 
As linhas a preto correspondem a pontos coordenados espaçados de 1 m.  
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2.3.2.3 Limite terrestre da praia 

O levantamento topográfico do limite terrestre da praia é feito por gravação de pontos em 

modo automático, em movimento, ao longo da linha que marca a posição da base da duna, 

arriba ou estrutura, conforme o contexto geomorfológico da praia. São seguidos os seguintes 

critérios para a identificação destas linhas: 

 Base da duna: materializada pelo limite da instalação da vegetação mais robusta 

(Figura 9), e/ou o local onde existe uma quebra de declive; 

 Base da arriba: materializada pelo contacto da face da arriba com o areal, ou, nos 

casos em que ocorrem depósitos de sopé (e.g. blocos), pelo contorno dos mesmos 

(Figura 10); e, 

 Base da estrutura: materializada pelo contacto entre a estrutura e o areal (Figura 11). 

 

 
Figura 9. Levantamento da posição da base da duna, seguindo o critério da base da vegetação. Lagoa de 

Albufeira em 2 de setembro de 2011. 
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Figura 10. Levantamento da posição da base da arriba. Paredes de Vitória em 6 de março de 2011. 

 

 
Figura 11. Levantamento da posição da base da estrutura. Costa da Caparica em 11 de junho de 2013. 
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2.3.2.4 Limite do espraio das ondas 

O levantamento topográfico do limite do espraio das ondas é feito por gravação de pontos em 

modo automático, em movimento, ao longo da linha correspondente à máxima incursão do 

espraio das ondas sobre a superfície da praia, gerado na preia-mar antecedente ao 

levantamento. Os critérios utilizados na sua identificação são os seguintes: 

 limite entre a areia seca e a areia molhada (Figura 12); 

 local da acumulação de detritos, comummente conchas ou restos vegetais (Figura 13); 

 limite entre superfície alisada pela onda e a superfície mais rugosa com evidências de 

pisoteio (Figura 14).   

 

Esta linha nem sempre é visível e fácil de identificar, especialmente no período de Verão, quer 

pelo facto de haver maior pisoteio do areal, quer pelo facto da superfície molhada pela 

incursão das ondas ser rapidamente seca e por isso não identificável. Uma forma de contornar 

estas dificuldades, é a execução da campanha o mais cedo possível durante o dia, e/ou o mais 

próximo da hora da preia-mar antecedente. 

 

 
Figura 12. Limite do espraio das ondas bem marcado no areal como o limite entre a areia seca e a areia 

molhada. Praia do Baleal em 8 de junho de 2012. 
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Figura 13. Limite do espraio das ondas marcado no areal pela acumulação de detritos. Praia da Rainha 

em 11 de março de 2012. 

 

 
Figura 14. Limite do espraio das ondas marcado no areal pelo limite entre superfície alisada pela onda e 

a superfície mais rugosa com evidências de pisoteio. Praia da Baleia/Sul em 4 de junho de 2012. 
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2.3.2.5 Sedimentos 

A amostragem de sedimentos é feita em três sectores do perfil de praia/duna:  

1) na face de praia, sensivelmente à cota 0 m (NMM); 

2) na berma da praia, sensivelmente a meio da sua extensão; 

3) na face barlamar da duna frontal. 

As últimas duas nem sempre são recolhidas por os respetivos elementos morfológicos não se 

encontrarem presentes. A colheita é feita na lâmina mais superficial a fim de preservar a 

assinatura do último evento deposicional (Figura 15). 

 

 

Figura 15. Colheita de sedimentos na camada superficial da face de praia (17 de junho de 2011, praia da 
Baleia/Sul).  

 

2.3.2.6 Fotografias 

Em cada perfil de praia são tiradas duas fotografias que ilustrem o aspeto geral do local, e 

especialmente, as unidades morfológicas que constituem a alta praia, por serem os elementos 

que registam alterações compatíveis com a escala e frequência das campanhas - sazonal. As 

fotografias são sempre tiradas a partir do mesmo ângulo de modo a que o registo seja 

comparável entre campanhas: uma fotografia tirada a uma distância de c. de 20 m a sul do 

local do perfil, no limite superior da praia e olhando para norte (Figura 16a), e uma fotografia 

tirada aproximadamente a meio caminho ao longo da linha de perfil olhando para o início do 

mesmo, para a alta praia (Figura 16b). Os locais onde as fotografias são tiradas são medidos e 

gravados no trabalho. Sempre que possível, é ainda tirada uma fotografia do aspeto geral da 

praia (Figura 17). 
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Figura 16. Fotografias do perfil de praia PPN2 (Pedras Negras) em 18 de dezembro de 2012. A - olhando 
para norte em direção ao local do perfil; e B - a olhar para a alta praia e início do perfil de praia. 

 

2.3.2.7 Pontos de referência 

No início e/ou fim da campanha, um ou mais pontos de referência são medidos em modo 

estático, para servir de controlo da qualidade das restantes medições. A concordância em 

planimetria deve ser verificada no momento, mesmo que de forma expedita, no mapa da 

controladora. A cota também pode/deve ser verificada por comparação com a informação 

contida no livro de campo. Caso se justifique, deve ser descrito na ficha de campo o estado de 

conservação e/ou necessidade de recuperação do ponto visitado. 

A 

B 
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Figura 17. Fotografia panorâmica tirada para norte, mostrando o aspeto geral da praia de Paredes de 
Vitória em junho de 2011. 

 

2.3.3 Conclusão da campanha 

A campanha é dada como concluída após a chegada ao gabinete e a execução das seguintes 

tarefas: 

 preenchimento dos formulários de campo, um para cada trabalho concluído; 

 importação dos dados GPS em bruto das controladoras e criação de cópias de 

segurança dos dados; 

 importação das fotografias e catalogação das mesmas; 

 limpeza do equipamento e carregamento das baterias utilizadas; 

 verificação e armazenamento das amostras de sedimento. 

 

2.4 Pós-processamento dos dados  

Os procedimentos de pós-processamento dos dados recolhidos no campo incluem a 

verificação da qualidade e da integridade dos mesmos, para garantir a sua correção. 

Os dados GNSS em bruto, depois de transformados para coordenadas planimétricas e locais na 

aplicação Leica Geo Office, são exportados para arquivos de texto e depois importados para o 

ArcGIS®, onde os pontos de medição são filtrados de acordo com os seguintes critérios: 

 

 Classe de medição  remoção dos pontos "referência", "controle" e 
"estimado" 

 Qualidade planimétrica e 

altimétrica (3D) 

 remoção de pontos > 0.05 m 
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 Códigos de medição  correção quando necessário 

 Alinhamento geral dos pontos 

com as linhas de perfil pré-

estabelecidas 

 rejeição de pontos que distem mais de 10 m, quando 
localizados em áreas de morfologia irregular 

 Coordenadas e elevação dos 

pontos de referência 

 correção integral do levantamento, se as diferenças 
de planimetria > 0.5 m e altimetria > 0.1 m 

 Pontos  com elevação 

anómala 

 remoção 

 

Os dados filtrados e corrigidos são gravados em formato shapefile e ASCII (.txt). Nos ficheiros 

em formato shapefile são preenchidos os metadados do ArcGIS na opção que segue a Diretiva 

INSPIRE. 

 

2.5 Análise dos dados 

2.5.1 Perfis de praia 

Os dados pós-processados dos perfis de praia são representados e analisados utilizando um 

conjunto de rotinas em MATLAB®. Estas rotinas reproduzem as secções transversais de praia, e 

calculam de forma automática os seguintes indicadores morfológicos (Figura 18): 

 volume da praia por unidade de comprimento de costa, em m3/m - calculado entre o 

limite terrestre da praia e o NMM; numérica e dimensionalmente igual à área da 

secção limitada pelo perfil; nalguns levantamentos não foi possível iniciar o perfil no 

limite terrestre da praia pré-estabelecido e nesses casos, foi definido um novo limite 

de forma a ser possível o cálculo do volume (Anexo D); 

 superfície da praia por unidade de comprimento de costa, em m2/m – produto da 

distância horizontal projetada calculada entre o limite terrestre da praia e a cota de 

2.5 m acima do nível médio do mar por uma unidade de comprimento de costa; 

numérica e dimensionalmente igual à distância horizontal projetada entre os limites 

do perfil;  

 declive da face de praia, parâmetro adimensional, igual a tan  - calculado entre as 

cotas de 1 e 2 m acima do nível médio do mar. 

 

O limite terrestre da praia correspondeu em todos os casos, à posição da linha máxima de 

preia-mar em águas vivas equinociais (LMPMAVE) oficial em vigor, tal como estabelecido pela 

APA, I.P..  
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Os resultados são compilados sob a forma de fichas individuais (uma por perfil) com o gráfico 

das secções transversais para cada campanha e os gráficos que mostram a evolução dos 

indicadores morfológicos da praia ao longo do tempo. Nos casos em que os requisitos 

impostos para o cálculo dos indicadores não forem respeitados, estes não são determinados. 

 

 

Figura 18. Representação das características morfológicas calculadas sobre um perfil de praia: volume, 
área e inclinação da face de praia. 

 

2.5.2 Levantamentos topográficos integrais 

A partir dos dados pós-processados dos levantamentos são elaborados modelos digitais de 

terreno (MDT) com recurso ao programa ArcGis® v.10 da ESRI. Os MDT são criados com base 

no modelo geográfico vetorial suportado numa TIN (Triangular Irregular Network) com 

espaçamento máximo entre vértices de 100 m. Os MDT são posteriormente exportados para 

formato raster com recurso ao método de interpolação Natural Neighbors e com pixel de 0.5 

m para proceder à seguinte análise: 

 extração da linha correspondente ao NMM; 

 cálculo da volumetria do areal – acima do NMM e para uma determinada área (com 

limites laterais e em terra fixos) comum entre todos os levantamentos; 

 criação de modelos de diferença de elevação – cálculo de diferenças de cotas entre 

dois MDTs para uma determinada área comum a todos os levantamentos; 

 cálculo de balanços sedimentares – cálculo de volume total de acreção (variação 

vertical positiva) e volume total de erosão (variação vertical negativa) a partir dos 

modelos de diferença de elevação. Assumiu-se que cada levantamento topográfico 
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apresentava um erro máximo de 5 cm em cota, pelo que não foram consideradas as 

células onde se observaram variações de cota inferiores a 10 cm. 

 

2.5.3 Limite terrestre da praia 

Os dados referentes ao limite terrestre da praia foram analisados no âmbito do Entregável 

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

galgamento oceânico. 

 

2.5.4 Limite do espraio das ondas 

Os dados referentes ao limite do espraio das ondas foram alvo de análise detalhada para 

apoiar na avaliação e verificação da LMPMAVE. As metodologias e resultados referentes a esta 

análise estão descritos no 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 do Tejo. 

 

2.5.5 Sedimentos 

Os sedimentos são alvo de análise granulométrica através do método de peneiração. Os 

procedimentos para o tratamento de amostras sedimentares estão descritos em detalhe no 

Anexo B, sob a forma de manual de procedimentos. É feita uma descrição detalhada das várias 

etapas do ensaio granulométrico e do processamento de dados para obtenção dos parâmetros 

granulométricos de um sedimento detrítico. É ainda descrito o procedimento para 

arquivamento das amostras processadas e respetivo testemunho, bem como para o 

arquivamento dos dados. 
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3 Resultados 

A representação espacial e temporal dos indicadores morfológicos da praia - volume de praia, 

área de praia e declive da praia - realça o espetro alargado de morfologias de praia que estão 

presentes ao longo da área de estudo (Figura 19 a Figura 21). Os perfis da Nazaré destacam-se 

por representarem praias muito largas (≈130 m), enquanto as praias do troço Baleal-Peniche 

(excetuando o extremo este) são particularmente estreitas (≈15 m) (Figura 20). As praias de 

Santa Cruz são também largas, com valores de área entre 50 e 100 metros, apresentando 

também dos maiores valores de volume de praia da área de estudo.  

O padrão de variação temporal dos indicadores morfológicos entre campanhas é também 

muito variável ao longo da área de estudo, existindo perfis de praia que apresentam diferenças 

até 265 % no volume em relação à média (PLOB1 - Rei do Cortiço (troço Lagoa de Óbidos - 

Baleal)), e perfis de praia onde, ao longo dos dois anos e meio de monitorização, as variações 

no volume em relação à média não excederam os 15 % (PLOB4 - Baleal Norte (troço Lagoa de 

Óbidos – Baleal) e PTM4 - Tamariz) (Figura 19). Os valores de declive da face de praia variam 

entre valores mínimos de 0.021 (PLOB4 - Lagoa de Óbidos - Baleal) e valores máximos de 0.194 

(PNZ2 - Nazaré), sendo claro que existem praias tipicamente mais refletivas (Nazaré, Santa 

Cruz e Baleia/Sul)) no que diz respeito à declividade. No entanto, em praticamente todos os 

locais de estudo, este parâmetro apresenta uma a elevada variabilidade temporal (Figura 21). 

Durante o período de monitorização a área de estudo só foi afetada por dois episódios de 

temporal relevante, que ocorreram no inverno 2012/2013. Em 13 de dezembro de 2012 foram 

registadas alturas de onda de 7.5 e 11.0 m, significativa e altura máxima, respetivamente, na 

boia oceânica do IH localizada ao largo, entre a Nazaré e Peniche (Boia Monican01 - CSA88/1 

Estação Oceânica), correspondendo ao evento de maior expressão de todo o ano de 2012 

(Figura 22). No dia 19 de janeiro de 2013 registaram-se ocorrências máximas de altura de onda 

que atingiram os 15 m nas bóias ondógrafo de Leixões e Sines, e de 19.4 m na bóia 

oceanográfica da Nazaré (Figura 23), todas operadas pelo Instituto Hidrográfico (registos de 

2013). Entre as 10:00 e 11:00 da manhã do dia 19 a bóia oceânica localizada ao largo entre a 

Nazaré e Peniche (Boia Monican01 - CSA88/1 Estação Oceânica), registou o valor máximo de 

altura significativa de 12.71 m com período associado de 15.5 s, e de altura máxima de 19.42 

m com período associado de 14.9 s, com direção de noroeste (direção registada na boia: 304-

321º). As praias monitorizadas foram visitadas para averiguar das alterações morfológicas 

associadas ao temporal. Nesse sentido, foi efetuado um levantamento topográfico na praia da 

Nazaré, por ser o local que mostrou evidências de modificações relevantes no perfil de praia, 

com franca perda de volumetria (o indicador não foi determinado devido aos requisitos 

impostos para o cálculo não terem sido respeitados) e área (registo de janeiro de 2013 – 

símbolo quadrado cinzento – na Figura 20). Na Figura 24 apresentam-se alguns aspetos dos 

efeitos deste temporal sobre algumas áreas-piloto visitadas nos dias seguintes ao evento. 

Excetuando a Nazaré, todos os outros locais não registaram efeitos erosivos significativos. Pelo 
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contrário, na maior parte das situações, verificou-se acumulação de sedimentos na alta praia e, 

em alguns locais, no cordão dunar.  
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Figura 19. Variação sazonal da volumetria de praia para todos os perfis ao longo da área de estudo. 
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Figura 20. Variação sazonal da área de praia para todos os perfis ao longo da área de estudo.  



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.e  35 
Junho de 2013 

 

Figura 21. Variação sazonal do declive da praia para todos os perfis ao longo da área de estudo.   
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Figura 22. Registo da altura de onda significativa (HMO) e altura de onda máxima (HMAX), periodo de 
onda médio (T02), e período de onda máximo (TMAX)  para o ano de 2012. Fonte: Bóia Ondógrafo de 

Sines do Instituto Hidrográfico. 

 

 

 

Figura 23. Altura de onda significativa (Hs) e máxima (Hmax) registada entre os dias 18 e 21 de janeiro 
de 2013 na bóia oceânica localizada ao largo, entre a Nazaré e Peniche (Boia Monican01 - CSA88/1 

Estação Oceânica). Fonte: Instituto Hidrográfico, 2013.  
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Figura 24. Registo fotográfico dos efeitos do temporal de 19 de janeiro de 2013 em algumas das áreas-
piloto: A – galgamento do edifício dunar frontal na praia de Pedras Negras em 23 de janeiro; B – 
acumulação sedimentar junto ao sopé da duna frontal na praia da Rainha em 21 de janeiro; C – 

acumulação sedimentar na zona da alta praia na Fonte da Telha em 21 de janeiro; e D – limite do 
espraio das ondas bem marcado no areal, atingindo a marginal da vila da Nazaré na zona central da 

praia em 21 de janeiro. 

 

Os sedimentos das praias da área de estudo correspondem a areias que variam, na sua 

maioria, entre areias finas e areias grosseiras (Figura 25 a Figura 27), excetuando raras 

amostras da face e berma de praia das áreas-piloto mais a norte (Paredes de Vitória, Nazaré e 

Lagoa de Óbidos – Baleal) que são classificadas como areias muito grosseiras ou mesmo, em 

um dos casos, balastros. Verifica-se que a dispersão dimensional ao longo das campanhas 

sazonais é maior nas áreas-piloto a norte da praia de Almagreira (perfil PLOB3), chegando a 

variar entre 3 classes dimensionais (3 unidades de ), nos dois anos e meio de monitorização. 

A 

B 

C D 
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Para sul desta localização, os sedimentos são menos variáveis ao longo do tempo, sendo 

possível identificar três troços contíguos com características dimensionais diferentes: as praias 

do troço Baleal-Peniche e praias imediatamente adjacentes a norte do Baleal (BP, LOB perfil 3 

e 4) são caracterizadas por sedimentos entre as areias finas e médias; o troço que engloba as 

praias de Santa Cruz e Ericeira (SC, CX, BS) é caracterizado por areias grosseiras; e os 

sedimentos do troço que engloba as praias de Sintra e Cascais (MG e TM) são tipicamente 

areias médias. Este padrão espacial verifica-se tanto para os sedimentos da face como da 

berma de praia, já que as classificações dos dois níveis morfológicos são muito semelhantes 

(Figura 28). As poucas amostras de sedimento colhidas na duna frontal presente em algumas 

das praias monitorizadas correspondem, de modo geral, a areias médias. 

Os resultados da monitorização são apresentados nos próximos capítulos para cada área-piloto 

individualmente e baseiam-se na análise dos dados originais das campanhas que constituem o 

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

Anexo C do presente documento contém as tabelas com os valores dos indicadores 

morfológicos e sedimentares referentes a cada perfil e a cada campanha. 
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Figura 25. Variação sazonal do diâmetro médio do sedimento da face de praia para todos os perfis ao 
longo da área de estudo.  
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Figura 26. Variação sazonal do diâmetro médio do sedimento da berma de praia (quando presente) para 
todos os perfis ao longo da área de estudo.  
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Figura 27. Variação sazonal do diâmetro médio do sedimento da duna frontal (quando presente) para 
todos os perfis ao longo da área de estudo.  
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Figura 28. Valor médio do diâmetro médio dos sedimentos da face de praia, berma de praia e duna para 
todos os perfis ao longo da área de estudo.  
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3.1 Praia de Pedras Negras 

Os dois perfis de praia monitorizados para caracterizar a praia de Pedras Negras são 

semelhantes e apresentaram, durante o período de estudo, comportamento idêntico. 

Caracterizam uma praia do tipo intermédia no que diz respeito à declividade (≈0.1), com 

berma de praia apenas presente em alguns períodos, e limitada na alta praia por uma duna 

frontal ativa, cuja face barlamar apresenta cerca de 5 a 6 metros de altura, atingindo cotas de 

13 m (NMM) (Figura 29, Figura 30 e Figura 31). Os crescentes de praia são comuns nesta área, 

com espaçamento da ordem da dezena de metros. As variações sazonais da morfologia da 

praia fazem-se sentir em todo o perfil ativo, até à base da duna, variando entre alturas em que 

o perfil tem uma geometria ligeiramente côncava ou linear sem berma, e alturas em que exibe 

uma berma de praia (tipicamente nos meses de março e junho) que se desenvolve entre os 3.5 

e 5 m (NMM) e que pode atingir cerca de 20 m de largura.  

  
 

 
Figura 29. Aspeto geral da praia de Pedras Negras: A – fotografia aérea oblíqua de 2011 (Fonte: SIARL, 

2013) mostrando o edifício dunar frontal e campo de dunas vegetado para o interior, e B – fotografia de 
terreno olhando para norte em direção ao local de instalação do perfil PPN1, mostrando o flanco ativo 

da duna frontal.   

B 

A 
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Figura 30. Representação gráfica do perfil de praia PPN1 e da variação das suas características 
morfológicas (volume, área e declive) ao longo das várias campanhas de campo executadas entre março 

de 2011 e junho de 2013 na Praia de Pedras Negras. 
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Figura 31. Representação gráfica do perfil de praia PPN2 e da variação das suas características 
morfológicas (volume, área e declive) ao longo das várias campanhas de campo executadas entre março 

de 2011 e junho de 2013 na Praia de Pedras Negras. 
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O perfil de dia 3 de março de 2013 exibe uma forma bastante diferente das restantes: a praia 

adquiriu uma forma convexa após o temporal de 19 de janeiro de 2013. Cerca de 6 semanas 

depois do evento, o processo de devolução de sedimentos à praia subaérea deu-se por 

migração onshore de uma barra de espalho disposta longitudinalmente à linha de costa. A 

fotografia tirada no dia da campanha que consta da Figura 32, mostra a barra já praticamente 

soldada à alta praia, apenas distinguível porque se encontra coberta de areia grosseira, 

correspondendo ao registo dimensional dos sedimentos da face de praia mais grosseiro de 

todo o período de estudo em ambos os perfis (Figura 33 e Figura 34). Nas restantes 

campanhas os sedimentos caracterizam-se por areias médias a grosseiras na face de praia, 

variando cerca de 1 unidade de  entre campanhas. Os sedimentos de duna, mais constantes, 

correspondem essencialmente a areias médias. As amostras colhidas na berma, quando esta 

existia, apresentavam diâmetro médio semelhante ao da duna.  

 

 

Figura 32. Fotografia de 3 de março de 2013 mostrando a presença de uma barra coberta de sedimentos 
grosseiros (zona mais escura) e promovendo uma geometria convexa do perfil de praia.  

 

 

Figura 33. Variação sazonal do diâmetro médio dos sedimentos da face de praia, e da berma de praia e 
duna (quando presentes) no perfil de praia PPN1. 
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Figura 34. Variação sazonal do diâmetro médio dos sedimentos da face de praia, e da berma de praia e 
duna (quando presentes) no perfil de praia PPN2. 

 

Esta é uma praia aberta e exposta, orientada ortogonalmente à agitação predominante 

incidente (de noroeste) (conforme Entregável 1.1.7.b Caracterização do clima de agitação 

junto à costa), sujeita a um regime fortemente energético. Os resultados da análise da 

evolução da linha de costa nas últimas décadas (Entregável 1.2.2.2.a Análise da evolução da 

linha de costa em litoral baixo arenoso nos últimos 50 anos) apontam inclusive para um avanço 

de 0.6 m/ano entre 2005 e 2010. No entanto, é frequente a presença de escarpas de dimensão 

métrica na alta praia e base da duna induzida pela incursão das ondas sobre uma praia 

tipicamente estreita (Figura 35).  

 
  

Figura 35. Alguns aspetos de escarpas na alta praia (A) e flanco da duna frontal), em 26 de junho de 
2013; (B) na praia de Pedras Negras), em 7 de março de 2011. 

 

  

 

A B 
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3.2 Praia de Paredes de Vitória 

A praia de Paredes de Vitória, por ser uma praia relativamente extensa (cerca de 1800 m) 

encaixada no vale de uma ribeira, entre dois promontórios rochosos, foi monitorizada através 

de três perfis de praia que caracterizam os sectores norte, centro e sul da praia – PPV1, PPV2 e 

PPV3, respetivamente. A origem dos perfis PPV1 e PPV3 estão instaladas em zonas de arriba, 

existindo no entanto acumulações sedimentares vegetadas, pequenas dunas (mais extensa a 

sul), no sopé das mesmas. O perfil PPV2 caracteriza a zona de acesso ao areal, artificializada na 

alta praia por um campo de dunas estabilizado com paliçadas, imediatamente a sul da 

desembocadura da ribeira de Paredes (Figura 36). 

 

 

 

 

 

Figura 36. Aspeto geral da praia de Paredes de Vitória: A – praia entre os dois promontórios (vista do 
miradouro localizado na estrada de acesso a norte), em 26 de junho de 2013; B – perfil PPV1 em 30 de 
dezembro de 2011; C – perfil PPV2 em 25 de março de 2012; e D – perfil PPV3 em 30 de dezembro de 

2011.  

D 

C 

B 

A 
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A praia de Paredes de Vitória é do tipo intermédio no que diz respeito à declividade (≈0.07, 

0.08, e 0.09, para PPV1, PPV2 e PPV3, respetivamente), podendo no entanto, atingir valores de 

declive típicos de praias refletivas (até 0.15), especialmente nos perfis PPV2 e PPV3 onde é 

comum encontrar uma morfologia do tipo lomba-canal que se desenvolve na baixa praia 

(Figura 37, Figura 38 e Figura 39). Os perfis exibem uma morfologia maioritariamente côncava, 

e é rara a presença de bermas de praia, excetuando no caso do perfil PPV2 onde ocorre uma 

berma de cerca 20-30 m adjacente ao cordão dunar estabilizado. Esta berma é alvo de 

remobilização de sedimentos por via mecânica para beneficiação da área balnear no verão. 

A praia de Paredes de Vitória é bastante variável à escala sazonal mas não apresenta, no 

entanto, nenhum padrão de variação sazonal; parece responder a variações interanuais do 

forçamento e a gradientes longilitorais do transporte, e de forma distinta ao longo da praia, 

podendo ocorrer a remoção de todo o areal supratidal e frequente erosão dos edifícios 

dunares. A zona central, em particular, tem sido alvo frequente de notícias da destruição dos 

passadiços e paliçadas ali instaladas, fenómeno agravado em alturas de elevada pluviosidade 

pela alteração do curso do leito da ribeira de Paredes, que induzido pela agitação vinda de 

noroeste, se desloca para sul na praia, encostando-se e destruindo o campo de dunas ali 

instalado. Na sequência do temporal que afetou este troço costeiro em 13 de dezembro de 

2012, os três perfis sofreram um rebaixamento significativo da superfície, correspondente ao 

valor mínimo de volume nos perfis PPV2 e PPV3 durante todo o período monitorizado, tendo 

registado sinais de erosão da alta praia (perfis de 18 de dezembro de 2012) (Figura 40). O 

rebaixamento da superfície da praia chegou a atingir 2 m no troço mais a norte promovendo a 

criação de uma escarpa de praia junto ao perfil PPV1. A zona central, em frente aos apoios de 

praia, foi também alvo de escarpamento, levando à destruição de dois dos acessos de praia.  

O temporal que ocorreu no mês seguinte, a 19 de janeiro de 2013, induziu ainda maiores 

alterações morfológicas sobre a praia, detetadas no levantamento de março de 2013. A 

situação de recuperação 6 semanas após o temporal era diferente em cada um dos perfis. O 

perfil PPV1, a norte, foi completamente rebaixado, passando a ser uma praia praticamente 

toda intertidal, levando à exposição de substrato rochoso e de depósitos de sopé (blocos), e 

exibindo a presença de uma lomba em início de formação na baixa praia, abaixo do NMM 

(Figura 41A). Já o perfil PPV2 apresentava um estádio mais avançado na recuperação pós-

temporal, com a presença de uma barra já em processo de anexação à berma, limitando do 

lado de terra a desembocadura da ribeira de Paredes cujo leito continuava desviado para sul 

(Figura 41B). Mais a sul, o perfil PPV3 apresentava uma geometria mais convexa, revelando 

que o processo de recuperação da praia por migração onshore de sedimentos teria já 

terminado. Esta variação espacial da morfologia da praia indica que o processo de recuperação 

pós-temporal se processou no sentido de sul para norte. Passados 3 meses, em junho de 2013, 

a praia já tinha recuperado um perfil mais robusto, excetuando a sul, no perfil PPV3 que 

entretanto sofreu novo rebaixamento por se localizar na cava de um sistema de crescentes de 

praia que se formaram nesta zona, e cujas cristas se encontravam escarpadas. 
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Figura 37. Representação gráfica do perfil de praia PPV1 e da variação das suas características 
morfológicas (volume, área e declive) ao longo das várias campanhas de campo executadas entre março 

de 2011 e junho de 2013 na Praia de Paredes de Vitória 
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Figura 38. Representação gráfica do perfil de praia PPV2 e da variação das suas características 
morfológicas (volume, área e declive) ao longo das várias campanhas de campo executadas entre março 

de 2011 e junho de 2013 na Praia de Paredes de Vitória. 
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Figura 39. Representação gráfica do perfil de praia PPV3 e da variação das suas características 

morfológicas (volume, área e declive) ao longo das várias campanhas de campo executadas entre março 
de 2011 e junho de 2013 na Praia de Paredes de Vitória. 
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Figura 40. Vários aspetos do efeito do temporal de 13 de dezembro de 2012 na praia de Paredes de 
Vitória: A – duna escarpada e passadiço destruído na zona central da praia (PPV2); B – berma escarpada 

na alta praia junto ao passadiço de acesso ao areal, a norte da ribeira de Paredes; C – escarpa na alta 
praia junto ao sopé da arriba na zona norte (PPV1); e D – duna escarpada e galgada na zona sul (PPV3). 

 
 

 

Figura 41. Vários aspetos da morfologia da praia de Paredes de Vitória em situação de recuperação após 
o temporal de 19 de janeiro de 2013: A – Perfil PPV1, totalmente rebaixado, evidenciando morfologia do 
tipo lomba-canal, com exposição de depósitos de vertente (blocos) na zona do canal longitudinal que ali 
se instalou; e B – Vista da zona central (PPV2) mostrando a lomba no processo de anexação à alta praia 

e induzindo o desvio da desembocadura da ribeira de Paredes para sul. 
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Para além dos efeitos expressivos dos temporais nesta praia, destaca-se os perfis do verão de 

2011 (junho e setembro de 2011). Verifica-se acumulação intensa de sedimento nos sectores 

norte e central da praia, criando mesmo uma morfologia ímpar em junho no perfil PPV1, com 

uma berma com cerca de 60 m à cota 3.5 m NMM, e uma lomba de menor dimensão no perfil 

PPV2 (Figura 37 e Figura 38). O perfil PPV3, a sul mantinha-se com morfologia regular, com 

apenas uma lomba de pequenas dimensões presente (Figura 39). No mês seguinte, em 

setembro de 2011, o sedimento parece ter sido transferido para sul, promovendo a 

regularização do perfil PPV1 a norte e robustecimento dos dois perfis mais a sul, criando desta 

vez uma berma bem desenvolvida e ímpar no perfil PPV3, com cerca de 40 m de largura e 

crista aos 3.5 m NMM.  

Os sedimentos da face de praia dos perfis monitorizados em Paredes de Vitória são muito 

variáveis, alternando entre areia média e areia grosseira no perfil PPV1, entre areia média e 

balastros no perfil PPV2, e areia média e areia muito grosseira no perfil PPV3 (Figura 42 e 

Figura 43 e Figura 44). Já os sedimentos da berma e duna correspondem essencialmente a 

areia média (ligeiramente mais fina na duna) em todos os perfis, registando-se raras exceções 

de areia fina na duna em PPV3 e areia grosseira na berma dos perfis PPV1 e PPV2. A presença 

de sedimentos mais grosseiros na face de praia do perfil central (PPV2) poderá estar associada 

à proximidade do canal da ribeira de Paredes. 

Os resultados da análise da evolução da linha de costa nas últimas décadas (Entregável 

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

indicam que este é um troço estável, tendo-se verificado progradação (avanço de 0.65 m/ano) 

entre 2005 e 2010. Os resultados da monitorização corroboram esses resultados, ao revelar 

que a praia de Paredes de Vitória sofre variações significativas à escala sazonal e interanual, 

em resposta às variações no forçamento, mas sem que seja evidente um padrão cíclico ou de 

tendência de evolução.  

 
 

Figura 42. Variação sazonal do diâmetro médio dos sedimentos da face de praia, e da berma de praia e 
duna (quando presentes) no perfil de praia PPV1.  
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Figura 43. Variação sazonal do diâmetro médio dos sedimentos da face de praia, berma de praia e duna 
(quando presente) no perfil de praia PPV2. 

 
 

Figura 44. Variação sazonal do diâmetro médio dos sedimentos da face de praia, e da berma de praia e 
duna (quando presentes) no perfil de praia PPV3. 
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3.3 Praia da Nazaré 

A monitorização da praia da Nazaré foi assegurada através do levantamento de três perfis 

representativos dos sectores norte, centro e sul da baía - PNZ1, PNZ2 e PNZ3, respetivamente. 

A baía da Nazaré corresponde a uma praia limitada no seu lado terrestre por uma estrutura 

longilitoral (marginal), limitada a sul pelo molhe norte do porto de abrigo e a norte pelo 

promontório rochoso conhecido como Sítio da Nazaré que se prolonga cerca de 800 m para 

oeste que abriga a baía relativamente à agitação incidente de noroeste, Este troço é ainda 

afetado pela presença do canhão submarino da Nazaré cuja cabeceira interseta a praia 

submarina. 

Os perfis de praia mostram que esta é uma praia claramente refletiva no que diz respeito à 

declividade (declive médio ≈0.14), tipicamente com duas bermas que atingem conjuntamente 

larguras entre 100 e 140 m (Figura 45). É comum a presença de um sistema de crescentes de 

praia bem marcado ao longo de todo o troço, com espaçamento da ordem das dezenas de 

metros. A berma da praia é frequentemente intervencionada e “modelada” por meios 

mecânicos, para beneficiação da área balnear no verão, e para fins recreativos ao longo do ano 

(por exemplo na época do carnaval). No sector sul (perfil PNZ3) desenvolve-se uma duna 

vegetada junto à marginal (Figura 46). 

 

 

Figura 45. Vista geral da praia da Nazaré. Fotografia tirada do Sítio da Nazaré, olhando para sul, em 7 de 
março de 2011.  

 

Os perfis de praia e indicadores morfológicos revelam uma praia bastante constante com a 

uma berma mais elevada, junto à marginal que se desenvolve sensivelmente aos 4.5-6 m 

(NMM) (crescendo em direção à marginal), e uma segunda berma mais móvel que se 

desenvolve entre os 4-5 m (NMM), podendo sofrer rebaixamento até aos 3 m (NMM) (Figura 
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47 a Figura 49). A face de praia apresenta declive constante ao longo do tempo, mudando 

apenas de posição induzida pelo crescimento ou redução da berma de praia. Nos três perfis 

(menos percetível no PNZ2) é possível acompanhar a migração e construção da berma 

progressivamente ao longo de um ano, atingindo a superfície mais baixa em março e 

alcançando cotas máximas no levantamento de dezembro, sem que haja grandes variações na 

volumetria da praia ao longo do tempo. Este comportamento é especialmente evidente 

durante o ano de 2011. O inverno de 2011/2012 foi muito calmo e por isso o processo de 

evolução morfológica da praia adquiriu menor magnitude durante 2012. Já em 2013, o 

temporal de 19 de janeiro promoveu o recuo do perfil de praia (≈25 m em PNZ1; ≈48 m em 

PNZ2; e ≈60 m e PNZ3) com impacto considerável na volumetria e área da praia. A magnitude 

do temporal foi tal neste troço litoral que promoveu o galgamento da marginal na zona entre 

os perfis PNZ1 e PNZ2 tendo promovido o transporte de sedimentos para a Av. Manuel 

Remígio, a destruição de parte dos equipamentos localizados na alta praia (Figura 50), e a 

destruição da cabeça do molhe norte do porto de abrigo da Nazaré (Figura 51). 

Progressivamente, ao longo dos meses seguintes, março e junho de 2013, o perfil recuperou a 

posição e cotas modais, bem como o volume e área. A ocorrência de galgamentos oceânicos 

na marginal da Nazaré é frequente e afetam preferencialmente a zona entre os perfis PNZ1 e 

PNZ2, causando estragos e sendo por isso alvo de notícia. Tudo indica, no entanto, que a praia 

recupera em pouco tempo a sua extensão e morfologia original. 

 

 

Figura 46. Cordão dunar presente no sector sul da praia da Nazaré. Fotografia tirada da marginal, no 
local de implantação do ponto de referência NZ3, olhando para norte, em 1 de junho de 2011. 

 

Da análise dos perfis de praia, conclui-se que esta é uma praia cuja morfodinâmica é 

controlada pelos processos transversais à linha de costa. Os três sectores monitorizados 

apresentaram comportamento semelhante, não havendo evidências de transporte longilitoral 

significativo ao longo da baía. O processo de destruição e reconstrução da segunda berma 

determina a evolução sazonal da praia ao longo do ano, sendo ainda influenciada pelo 

desenvolvimento de um sistema bem marcado de crescentes de praia com espaçamento e 

amplitudes significativas.  
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Figura 47. Representação gráfica do perfil de praia PNZ1 e da variação das suas características 

morfológicas (volume, área e declive) ao longo das várias campanhas de campo executadas entre março 
de 2011 e junho de 2013 na Praia da Nazaré. 
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Figura 48. Representação gráfica do perfil de praia PNZ2 e da variação das suas características 
morfológicas (volume, área e declive) ao longo das várias campanhas de campo executadas entre março 

de 2011 e junho de 2013 na Praia da Nazaré. 
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Figura 49. Representação gráfica do perfil de praia PNZ3 e da variação das suas características 
morfológicas (volume, área e declive) ao longo das várias campanhas de campo executadas entre março 

de 2011 e junho de 2013 na Praia da Nazaré. 
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Figura 50. Aspeto da alta praia e marginal (Av. Manuel Remígio) da Nazaré no dia 20 de janeiro de 2013, 
mostrando a destruição de equipamentos e transporte de sedimentos da praia para a marginal, 

decorrentes do galgamento oceânico promovido pelo temporal de 19 de janeiro de 2013. 

 

 

Figura 51. Cabeça do molhe norte do porto de abrigo da Nazaré destruído na sequência do temporal de 
19 de janeiro de 2013. 

© R. Taborda 

© M. Carapuço 
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A praia da Nazaré corresponde a um troço estável, vulnerável a eventos tempestivos que 

frequentemente promovem galgamento oceânico da praia e estrutura adjacente à alta praia.  

Os sedimentos desta praia correspondem essencialmente a areias, de dimensões bastante 

variáveis ao longo do tempo e nos três perfis, oscilando entre areias médias e areias muito 

grosseiras (Figura 52, Figura 53 e Figura 54), não sendo evidente qualquer tipo de padrão, 

sazonal ou outro, no comportamento deste indicador. A proximidade ao degrau de 

rebentação, o processo de migração e construção da berma, ou a localização das cavas dos 

crescentes de praia, são todos fatores morfológicos que potenciam acumulação de sedimentos 

mais grosseiros, justificando muitas vezes os picos de areia muito grosseira que se encontra no 

registo temporal. Os sedimentos da duna presente no perfil PNZ3 são muito constantes e 

correspondem essencialmente a areias médias. 

 

 

Figura 52. Variação sazonal do diâmetro médio dos sedimentos da face de praia e da berma de praia no 
perfil de praia PNZ1. 
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Figura 53. Variação sazonal do diâmetro médio dos sedimentos da face de praia e da berma de praia no 
perfil de praia PNZ2. 

 

 

Figura 54. Variação sazonal do diâmetro médio dos sedimentos da face de praia, berma de praia e duna 
no perfil de praia PNZ3. 
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3.4 Troço Lagoa de Óbidos-Baleal 

O troço litoral entre a Lagoa de Óbidos e o Baleal tem cerca de 10 km de extensão e é 

predominantemente caracterizado por praias estreitas, sem berma, que se desenvolvem na 

base de arribas Meso-Cenozóicas. As arribas variam em altura ao longo de todo o segmento, 

atingindo cotas de quase 50 m nas vertentes entre o Rei do Cortiço e a praia D’El Rei, sendo 

localmente interrompidas por pequenos vales de ribeiras. Os quatro perfis que caracterizam 

este troço estão localizados, de norte para sul, na praia do Rei do Cortiço (PLOB1), a norte da 

praia D’El Rei (PLOB2), praia de Almagreira (PLOB3), e praia do Baleal Norte (PLOB4). Os três 

primeiros perfis estão implantados em zona de arriba e o último no tômbolo que liga a ilha do 

Baleal a Casais do Baleal (Figura 55). 

 

 

 

 

 

Figura 55. Aspeto geral das praias do troço Lagoa de Óbidos-Baleal: A – perfil PLOB1 (Rei do Cortiço), em 
21 de setembro de 2012; B – perfil PLOB2 (Pedras D’El Rei) em 8 de junho de 2012; C – perfil PLOB3 

(Almagreira) em 8 de junho de 2012; e D – perfil PLOB4 (Baleal Norte) em 27 de junho de 2013. 
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A metade norte deste troço, caracterizada pelos primeiros dois perfis, apresenta 

características de praia intermédia no que diz respeito à declividade da praia (média de ≈0.12 e 

0.09 para PLOB1 e PLOB2, respetivamente) (Figura 56 e Figura 57). As praias são muito 

estreitas (≈25 m) e estão quase integralmente no domínio intertidal, facilitando a incursão do 

espraio das ondas até à base da arriba em praticamente todas as preia-mares. É por isso 

frequente a ocorrência de queda de blocos e existência de depósitos de vertente no sopé das 

arribas (Figura 58A). É ainda frequente a presença de várias barras de espalho ao longo do 

litoral, que por vezes têm expressão nos perfis de praia (Figura 58B).  

Os perfis PLOB3 e PLOB4, que caracterizam a metade sul deste troço, correspondem a praias 

mais largas, exibindo uma parte alta da praia que é tipicamente supratidal, podendo mesmo 

desenvolver uma berma de praia (Figura 60 e Figura 61). O contexto geomorfológico em que 

estas duas praias ocorrem é ligeiramente diferente daquele que caracteriza o sector norte. A 

geologia local na praia da Almagreira (material mais brando) confere um aspeto denteado ao 

contorno das arribas, promovendo a criação de enseadas que permitem a acumulação 

sedimentar. No caso particular da praia do Baleal Norte, o tômbolo confere uma forma em 

baía à linha de costa. Ambas as praias são do tipo intermédio no que diz respeito à declividade, 

embora menos declivosas dos que as do sector norte (média de ≈0.05 e 0.03 para PLOB3 e 

PLOB4, respetivamente) e são ambas caracterizadas por um substrato rochoso que se 

encontra exposto em maré baixa (Figura 59).  

Existe uma ligeira variação na orientação da linha de costa – PLOB1 e PLOB2 orientados a 

noroeste e PLOB3 e PLOB4 mais virados a norte – o que associado à variação do contexto 

geomorfológico, se reflete na diminuição da energia das ondas que atingem a costa, de norte 

para sul, conforme descrito no Entregável 1.1.7.b Caracterização do clima de agitação junto à 

costa. Em concordância com este padrão, os dados da monitorização mostram que a 

variabilidade morfológica é mais elevada nos perfis do setor norte (PLOB1 e PLOB2), e mínima 

no perfil mais a sul (PLOB4). Não se deteta qualquer tipo de padrão sazonal no 

comportamento dos perfis, no entanto, as variações ocorrem à escala interanual. No ano de 

2012, é possível verificar que o ganho de volume detetado apenas no perfil PLOB1 em março é 

nos períodos seguintes detetado nos perfis PLOB2 e PLOB3, havendo um rebaixamento do 

perfil mais a norte. Mas este é um evento único, sendo que as restantes variações 

morfológicas são síncronas entre os perfis, ou de magnitude muito reduzida. 

Destaca-se o efeito do temporal de 13 de dezembro de 2012 que promoveu o rebaixamento 

do perfil de praia em todo o troço costeiro. Em especial, a praia do Rei do Cortiço sofreu 

erosão marinha no sopé das arribas, tendo ficado a descoberto sapas/subescavações de sopé 

(Figura 62A), identificando-se em alguns casos pontuais depósitos de vertente, a norte e sul da 

entrada da praia, associados a movimentos de massa desencadeados por este evento (Figura 

62B). A zona de acesso à praia foi particularmente afetada, tendo sido removidos cerca de 4 m 

de altura de sedimento, por remobilização da fração arenosa da praia, e erosão da camada de 

turfa que lhes sucede, deixando a descoberto esta sequência vertical que assenta sobre o 

complexo arenítico-conglomerático cretácico (Figura 62C). 
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Figura 56. Representação gráfica do perfil de praia PLOB1 e da variação das suas características 
morfológicas (volume, área e declive) ao longo das várias campanhas de campo executadas entre março 

de 2011 e junho de 2013 no troço Lagoa de Óbidos-Baleal. 
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Figura 57. Representação gráfica do perfil de praia PLOB2 e da variação das suas características 
morfológicas (volume, área e declive) ao longo das várias campanhas de campo executadas entre março 

de 2011 e junho de 2013 no troço Lagoa de Óbidos-Baleal. 
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Figura 58. Detalhes da praia do Rei do Cortiço: A – depósito de vertente decorrente de um deslizamento 
de uma arriba, em 19 de dezembro de 2012; e B – barra de espalho, em 27 de setembro de 2011. 

 

 

 

Figura 59. Fotografia aérea obliqua do sector sul do troço Lagoa de Óbidos-Baleal (praias do Baleal Norte 
e Lagide em primeiro plano), mostrado o substrato rochoso exposto em baixa-mar, em 22 de setembro 

de 2009. Fonte: SIARL, 2013. 

B 

A 



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.e  69 
Junho de 2013 

 

 

Figura 60. Representação gráfica do perfil de praia PLOB3 e da variação das suas características 
morfológicas (volume, área e declive) ao longo das várias campanhas de campo executadas entre março 

de 2011 e junho de 2013 no troço Lagoa de Óbidos-Baleal. 
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Figura 61. Representação gráfica do perfil de praia PLOB4 e da variação das suas características 
morfológicas (volume, área e declive) ao longo das várias campanhas de campo executadas entre março 

de 2011 e junho de 2013 no troço Lagoa de Óbidos-Baleal. 
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Figura 62. Alguns aspetos do efeito do temporal de 13 de dezembro de 2012 na praia do Rei do Cortiço 
(perfil PLOB1): A - presença de sapas/subescavações nas arribas; B - depósito de vertente a sul da praia 

do Rei do Cortiço; e C - rebaixamento da superfície em cerca de 4 m e destruição do passadiço de acesso 
à praia. 
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Os sedimentos do troço Lagoa de Óbidos-Baleal exibem um aumento do diâmetro médio de 

norte para sul - 0.92, 0.76, 1.34, 2.03  médio para PLOB1, PLOB2, PLOB3 e PLOB4, 

respetivamente (Figura 63, Figura 64, Figura 65 e Figura 66). Os dois perfis mais a norte são 

também os mais variáveis em termos de conteúdo sedimentar variando entre areia média e 

areia muito grosseira, enquanto o perfil PLOB3 varia cerca de 1 unidade de , centrado na 

areia média, e o perfil PLOB4 é praticamente invariável, caracterizado por um diâmetro médio 

de 2 (limite entre areia média e areia fina). Os sedimentos de berma, quando presentes, são 

praticamente idênticos aos da face de praia. A tendência de variação na granulometria no 

sedimento é compatível com um ambiente mais energético a norte (associado também ao 

desmantelamento das arribas) e mais abrigado a sul. 

 

 

Figura 63. Variação sazonal do diâmetro médio dos sedimentos da face de praia e da berma de praia 
(quando presente) no perfil de praia PLOB1. 

 

 

Figura 64. Variação sazonal do diâmetro médio dos sedimentos da face de praia no perfil de praia 
PLOB2. 
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Figura 65. Variação sazonal do diâmetro médio dos sedimentos da face de praia no perfil de praia 

PLOB3. 

 

 
Figura 66. Variação sazonal do diâmetro médio dos sedimentos da face de praia e da berma de praia 

(quando presente) no perfil de praia PLOB4. 
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3.5 Troço Baleal-Peniche 

As campanhas sazonais levadas a cabo entre março de 2011 e junho de 2013 no troço Baleal-

Peniche resultaram num total de 10 levantamentos topográficos de alta-resolução de toda a 

superfície da praia emersa, entre a base da duna e o NMM. Os MDTs mostram uma praia 

estreita, muito dissipativa com ausência de berma de praia, exceto no extremo este, no 

tômbolo do Baleal (Figura 67). Os levantamentos estenderam-se sempre que possível até 

cotas inferiores ao NMM, sendo notório diferenças na extensão levantada da praia submersa 

em cada MDT. Estas variações prendem-se com as diferenças na morfologia da baixa praia 

presente em cada momento dos levantamentos, e também, com a presença de substrato 

rochoso, particularmente nos extremos da baía. Verifica-se frequentemente a ocorrência de 

formas rítmicas na baixa praia, constituídas por barras arenosas interrompidas por canais 

transversais, responsáveis pela criação de correntes de fuga (morfologia do tipo bar and rip) 

(ver por exemplo MDT de 23 de março de 2011, 29 de setembro de 2011, ou 25 de junho de 

2012). Na Figura 68, Figura 69 e Figura 70, apresentam-se fotografias de terreno, oblíquas 

aéreas, e de satélite, respetivamente, onde é evidente a presença das barras arenosas e canais 

transversais que as atravessam criando correntes de fuga ao longo do troço Baleal-Peniche. 

Esta morfologia complexa da baixa praia contrasta com os momentos em que a linha de costa 

apresenta um traçado mais linear e a praia um declive constante, como visível em alguns MDTs 

(ver por exemplo MDT de 18 de junho de 2011, 13 de março de 2012, ou 19 de setembro de 

2012). Esta variação entre uma morfologia mais irregular ou uma mais simples não parece 

seguir nenhum padrão sazonal.  

A análise dos volumes da praia emersa ao longo das campanhas sazonais mostram que este é 

um troço muito estável que regista variações, na maior parte das vezes, inferior a 10 % da 

volumetria média total (c. de 404 000 m3), ocorrendo apenas um momento em que registou 

variações da ordem dos 13 % (na campanha de 15 de março de 2013) (Figura 71). 

A análise do balanço sedimentar revela um padrão sazonal que se traduz em ganhos 

volumétricos no período de verão (entre março e junho e entre junho e setembro) e em 

perdas volumétricas no período de inverno (entre setembro e dezembro e entre dezembro e 

março) (Figura 72). As perdas volumétricas mais intensas (-75 000 m3) registaram-se no último 

inverno, entre dezembro de 2012 e março de 2013, período em que ocorreu o temporal de 19 

de janeiro e que afetou toda a área de estudo. Este evento deixou marcas no edifício dunar 

que em alguns locais se encontrava escarpado (Figura 73). O mapa com as diferenças de 

elevação para esse período (dezembro de 2012 a março de 2013) mostra a erosão 

generalizada da alta praia, junto ao cordão dunar, e a transferência de sedimento para a zona 

baixa da praia em alguns locais (Figura 74). O padrão de distribuição de ganhos e perdas 

sedimentares visível nos restantes mapas de diferenças sazonais não parece evidenciar 

qualquer tipo de comportamento sazonal e/ou de tendência, havendo uma distribuição de 

focos de erosão e acreção que parece associar-se quer com transferências transversais quer 

longitudinais à praia, que poderão estar associadas à migração do sistema de barras arenosas 

e canais descrito atrás (Figura 74). 
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Figura 67. Modelos digitais de terreno referentes a cada levantamento topográfico de alta-resolução da 
superfície de praia do troço Baleal-Peniche.  
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Figura 68. Fotografia de terreno mostrando o aspeto geral da baixa praia no troço Baleal-Peniche em 23 
de março de 2011, e as barras arenosas interrompidas por canais transversais à praia. Foto tirada a olhar 

para oeste. 

 

 

Figura 69. Fotografia aérea obliqua de um pormenor da zona central do troço Baleal-Peniche, 
mostrando a presença de uma corrente de fuga entre duas barras arenosas. Fonte: SIARL, 2007. 

 

Figura 70. Imagem de satélite da zona este do troço Baleal-Peniche, mostrando a morfologia de barras e 
canais transversais na baixa praia, criando várias correntes de fuga. Fonte: Google Maps, 2013. 
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Figura 71. Volume total da praia emersa (entre a base da duna e o NMM) para o troço Baleal-Peniche, 
em cada campanha (barras a azul), e variação do volume relativo à média (pontos e linha). 

 

 

Figura 72. Balanço sedimentar sazonal e anual para o troço Baleal-Peniche. Volume total de acreção 
(barras a azul), volume total de erosão (barras a vermelho) e volume residual (pontos e linha) entre 

campanhas sucessivas, e entre os meses de junho de cada ano, calculados para a área mínima comum 
entre campanhas. 
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Figura 73. Colapso da face barlamar da duna frontal na sequência do temporal de Janeiro de 2013. 

 

As variações à escala anual estão representadas nos mapas de diferenças de elevação entre as 

superfícies dos meses de junho de cada ano, na Figura 75. O período de três anos de 

monitorização é insuficiente para detetar qualquer tipo de tendência plurianual do sistema. No 

entanto, o cenário de estabilidade descrito está de acordo com os resultados da análise da 

evolução da linha de costa nas últimas décadas (Entregável 1.2.2.2.a Análise da evolução da 

linha de costa em litoral baixo arenoso nos últimos 50 anos) que apontam para valores 

relativamente reduzidos de variação da linha de costa: -0.11 m/ano para o período entre 1958 

e 2010.  

Os mapas de diferenças de elevação anuais parecem representar situações muito próximas das 

variações sazonais, particularmente evidente no mapa entre junho de 2012 e junho de 2013, 

que reflete o padrão de erosão generalizada que ocorreu entre dezembro de 2012 e março de 

2013, e cujos efeitos perduraram até junho. 
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Figura 74. Modelos de diferença de elevação ente campanhas sucessivas no troço Baleal-Peniche, 

evidenciando os locais de perdas (escala de laranja-vermelho) e ganhos (escala de verdes) sedimentares 
à escala sazonal. 
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Figura 75. Modelos de diferença de elevação ente os meses de junho de cada ano no troço Baleal-
Peniche, evidenciando os locais de perdas (escala de laranja-vermelho) e ganhos (escala de verdes) 

sedimentares à escala anual. 

 

A análise dos perfis de praia revela o mesmo padrão de comportamento morfodinâmico 

verificado na análise das superfícies. As praias do troço Baleal-Peniche são, no geral, praias 

estreitas e dissipativas, com perfil côncavo, limitadas do lado terrestre por um edifício dunar 

alto (excetuando o perfil PBP1), com a crista frontal a atingir cotas entre os 8 e 12 m (NMM) 

(Figura 76 a Figura 80). Existe um aumento da largura da praia de oeste para este, desde 

valores médios de 6 m no perfil PBP5, cerca de 15 m nos perfis centrais (PBP2 a PBP4) e 25 m 

no perfil PBP1. A volumetria da praia segue o mesmo padrão, com valores médios de 42 m3/m 

no extremo oeste (perfil PBP5), cerca de 95 m3/m nos perfis centrais (PBP2 a PBP4) e 200 

m3/m no extremo este (PBP1). Os valores de declive são bastante regulares ao longo do troço, 

apresentando valores de média e de moda de 0.06, sendo que os valores mais elevados são 

sempre registados nos meses de verão – junho e setembro – acompanhados da construção de 

uma berma de praia, mais notório nos perfis PBP1 e PBP2. A única exceção ocorre no perfil 

PBP3, no registo de março de 2011, com valor de declive de 0.09. Excetuando o perfil PBP1, 

que apresenta uma berma de praia que sofre alterações ao longo das campanhas, as variações 

no perfil de praia nos restantes locais ocorrem especialmente ao nível da baixa praia, abaixo 

do 1 m (NMM), onde se desenvolvem as barras e canais descritos acima.   
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Figura 76. Representação gráfica do perfil de praia PBP1 e da variação das suas características 
morfológicas (volume, área e declive) ao longo das várias campanhas de campo executadas entre março 

de 2011 e junho de 2013 no troço Baleal-Peniche. 
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Figura 77. Representação gráfica do perfil de praia PBP2 e da variação das suas características 

morfológicas (volume, área e declive) ao longo das várias campanhas de campo executadas entre março 
de 2011 e junho de 2013 no troço Baleal-Peniche. 
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Figura 78. Representação gráfica do perfil de praia PBP3 e da variação das suas características 

morfológicas (volume, área e declive) ao longo das várias campanhas de campo executadas entre março 
de 2011 e junho de 2013 no troço Baleal-Peniche. 
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Figura 79. Representação gráfica do perfil de praia PBP4 e da variação das suas características 

morfológicas (volume, área e declive) ao longo das várias campanhas de campo executadas entre março 
de 2011 e junho de 2013 no troço Baleal-Peniche. 
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Figura 80. Representação gráfica do perfil de praia PBP5 e da variação das suas características 

morfológicas (volume, área e declive) ao longo das várias campanhas de campo executadas entre março 
de 2011 e junho de 2013 no troço Baleal-Peniche. 
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Também a nível de conteúdo sedimentar, o troço Baleal-Peniche é muito estável Figura 81a 

Figura 85. Os sedimentos das praias que caracterizam este troço correspondem a areias, 

essencialmente finas a médias (≈2 ), unimodais e bem calibradas (ver dados constantes do 

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

algumas exceções de areia grosseira, colhidas na face de praia do perfil PBP2, durante as 

campanhas de março de 2012 e 2013. As amostras de duna do perfil PBP3 de março de 2011 e 

2013 também apresentaram valores de diâmetro médio na classe das areias grosseiras, 

resultante, em ambos os casos, da ocorrência de uma segunda moda importante aos 0  

 

Figura 81. Variação sazonal do diâmetro médio dos sedimentos da face de praia e da berma de praia 
(quando presente) no perfil de praia PBP1. 

 

Figura 82. Variação sazonal do diâmetro médio dos sedimentos da face de praia, e da berma de praia e 
duna (quando presentes) no perfil de praia PBP2. 
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Figura 83. Variação sazonal do diâmetro médio dos sedimentos da face de praia, e da berma de praia e 
duna (quando presentes) no perfil de praia PBP3. 

 

Figura 84. Variação sazonal do diâmetro médio dos sedimentos da face de praia, e da berma de praia e 
duna (quando presentes) no perfil de praia PBP4. 
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Figura 85. Variação sazonal do diâmetro médio dos sedimentos da face de praia, e da berma de praia e 
duna (quando presentes) no perfil de praia PBP5. 

 

3.6 Praia de Santa Cruz 

A área-piloto designada de praia de Santa Cruz insere-se num troço de areal extenso que se 

estende por cerca de 4.4 km entre dois promontórios e na base de arribas rochosas do 

Jurássico, entre a praia do Seixo, a norte, e a praia Sul de Santa Cruz, a sul. Os três perfis 

implantados e monitorizados nesta zona são representativos de um troço menor (cerca de 2.2 

km), entre a praia do Navio, a norte, e a praia do Centro, a sul. 

O perfil localizado mais a norte (PSC1) está implantado numa zona de arriba, o perfil central 

(PSC2) desenvolve-se a partir de uma duna artificializada, na base de uma estrada de acesso à 

praia, e o perfil mais a sul (PSC3) está localizado em frente a uma estrutura (Figura 86).  
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Figura 86. Aspeto geral da praia de Santa Cruz: A – perfil PSC1 em 21 de março de 2012; B – perfil PSC2 
em 12 de junho de 2013; e C – perfil PSC3 em 13 de março de 2013.   

 

No que diz respeito à declividade, o perfil mais a norte (PSC1) varia entre intermédio a 

refletivo, enquanto os restantes (PSC2 e PSC3) são tipicamente refletivos (Figura 87, Figura 88 

e Figura 89). Todos os perfis exibem uma ou duas bermas de praia (entre a cota 4.5 e 5 m 

(NMM)), tipicamente mais larga a sul, crescendo em cota em direção a terra (até aos 6-7 m 

(NMM)). A berma é no entanto, resultante de modelação frequente por meios mecânicos, que 

por alisamento e redistribuição da areia procuram regularizar o terreno e otimizar a área para 

usufruto balnear, particularmente nos sectores centro e sul (Figura 90). A geometria da berma 

de praia reconstruída é bem visível nos perfis de praia dos meses de junho e setembro. 
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Figura 87. Representação gráfica do perfil de praia PSC1 e da variação das suas características 
morfológicas (volume, área e declive) ao longo das várias campanhas de campo executadas entre março 

de 2011 e junho de 2013 na Praia de Santa Cruz. 
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Figura 88. Representação gráfica do perfil de praia PSC2 e da variação das suas características 
morfológicas (volume, área e declive) ao longo das várias campanhas de campo executadas entre março 

de 2011 e junho de 2013 na Praia de Santa Cruz. 
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Figura 89. Representação gráfica do perfil de praia PSC3 e da variação das suas características 
morfológicas (volume, área e declive) ao longo das várias campanhas de campo executadas entre março 

de 2011 e junho de 2013 na Praia de Santa Cruz. 



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.e  93 
Junho de 2013 

 

 

 

Figura 90. Alguns aspetos das intervenções levadas a cabo no areal da praia de Santa Cruz (local do perfil 
PSC2) com o intuito de modelar a berma de praia para otimizar a área de usufruto balnear: A – em 15 de 

junho de 2011; e B – em 12 de junho de 2013. 

 

Os perfis de praia de Santa Cruz são muito variáveis à escala sazonal. As variações fazem-se 

sentir na extensão total do perfil de praia até ao seu limite terrestre, sendo frequente 

encontrar escarpas de praia de dimensão métrica na alta praia (Figura 91A e B), e por vezes o 

substrato rochoso exposto na face de praia (mais frequente no sector sul) (Figura 91C). 

A variação morfológica ao longo destes dois anos e meio de monitorização não revelou 

qualquer tipo de padrão de variação sazonal, havendo mesmo comportamentos distintos 

entre os vários perfis, ou mesmo opostos, como por exemplo entre junho e setembro de 2011, 

com a perda sucessiva de volumetria no perfil PSC1, e robustecimento gradual do perfil de 

praia em PSC3. Durante o ano de 2012 as variações foram mínimas em todos os perfis. Os 

perfis de praia relativos à campanha de março de 2013 caracterizam a situação de pós-

temporal (evento de 19 de janeiro de 2013). Todos os perfis apresentavam um encurtamento 

da berma de praia e a face de praia com geometria côncava, típica de pós-temporal, embora o 

perfil do sector norte (PSC1) evidenciasse já sinais de recuperação. Na campanha de junho de 

2013, a recuperação pós-temporal era ainda mais notória, registando-se uma tendência para a 

normalização dos volumes e áreas dos perfis de praia, embora mais notório a norte (PSC1). 

Ainda que pouco frequentes, podem desenvolver-se sistemas de crescentes de praia, 

especialmente ao longo dos sectores norte e central. 
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Figura 91. Alguns aspetos da elevada variabilidade da praia em Santa Cruz: A – escarpa na zona do perfil 
PSC1 em 12 de junho de 2013; B – escarpa na zona do perfil PSC3 em 13 de março de 2013; e C – 

substrato rochoso exposto na face de praia na zona do perfil PSC3 em 13 de março de 2013. 
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Contrariamente à morfologia, o conteúdo sedimentar da praia de Santa Cruz é bastante 

constante, caracterizado por areia média a grosseira na face de praia (média em torno de 1 ), 

e areia grosseira na berma de praia (sendo por vezes areia média no PSC1). Nota-se uma ligeira 

diminuição do diâmetro médio em ambos os níveis morfológicos em direção a sul (Figura 92 a 

Figura 94). 

 

 
Figura 92. Variação sazonal do diâmetro médio dos sedimentos da face de praia e da berma de praia no 

perfil de praia PSC1. 

 

 
Figura 93. Variação sazonal do diâmetro médio dos sedimentos da face de praia e da berma de praia no 

perfil de praia PSC2. 
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Figura 94.Variação sazonal do diâmetro médio dos sedimentos da face de praia e da berma de praia no 

perfil de praia PSC3. 
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3.7 Praia dos Coxos 

A praia dos Coxos corresponde a uma praia encaixada entre arribas de declive acentuado, do 

Cretácico Inferior (Figura 95). Destaca-se das restantes áreas-piloto pelo seu elevado grau de 

encaixe e elevada indentação. Por ser uma praia pouco extensa (≈140 m) e relativamente 

linear e uniforme, a sua monitorização foi assegurada pelo levantamento de apenas um perfil 

de praia (PCX1) (Figura 96). A praia desenvolve-se sobre uma plataforma rochosa, exposta 

abaixo dos -1 m (NMM), e é tipicamente refletiva do ponto de vista da declividade, com uma 

crista de berma muito bem marcada. Apesar de afeta a um regime de agitação muito 

energético (conforme descrito no Entregável 1.1.7.b Caracterização do clima de agitação junto 

à costa), o elevado grau de encaixe e indentação promove condições de retenção tais que as 

variações morfológicas são reduzidas. Mesmo assim, a berma de praia que chega a atingir 40 

m de largura e 5.5 m (NMM) de cota, pode variar cerca de 1 m em elevação entre campanhas 

e apresentar recuos até 10 m da crista da berma.  

Ao longo do período monitorizado, não se detetou qualquer tipo de padrão de variação à 

escala sazonal, nem sequer variações em resposta aos eventos tempestivos do inverno 

2012/2013. Verifica-se porém uma tendência de reajuste do perfil de praia no sentido do 

robustecimento, por aumento da elevação da berma, especialmente no último ano de 

monitorização. 

O caráter encaixado desta praia confere-lhe ainda uma variabilidade muito reduzida no que diz 

respeito ao conteúdo sedimentar (Figura 97). A berma de praia é tipicamente caracterizada 

por areia grosseira, e a face de praia varia entre areia grosseira e areia média, apresentando 

um diâmetro médio de 0.94 . 

 

Figura 95. Fotografia aérea oblíqua da praia dos Coxos, em 25 de julho de 2007. Fonte: SIARL, 2013.  
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Figura 96. Representação gráfica do perfil de praia PCX1 e da variação das suas características 
morfológicas (volume, área e declive) ao longo das várias campanhas de campo executadas entre março 

de 2011 e junho de 2013 na praia dos Coxos. 
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Figura 97. Variação sazonal do diâmetro médio dos sedimentos da face de praia e da berma de praia 

(quando presente) no perfil de praia PCX1.  

 

  



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

 

 

100  Entregável 1.2.3.e 
Junho de 2013 

 

3.8 Praia da Baleia/Sul 

A praia da Baleia/Sul corresponde a uma praia com cerca de 500 m de extensão, encaixada 

entre estruturas costeiras, na base de uma arriba de idade Cretácica (Figura 98). Para além do 

esporão que limita o areal a sul, existem mais duas estruturas, uma perpendicular à linha de 

costa localizada sensivelmente a meio da praia e outra no extremo norte criando uma barreira 

à agitação e uma pequena piscina natural; mas ambas encontram-se em estado de degradação 

avançado. A estrutura que limita a praia do lado terrestre corresponde a um paredão cuja face 

passa de côncava a norte a retilínea no centro e sul da praia, com enrocamento na sua base na 

zona central. A plataforma rochosa sobre a qual a praia se desenvolve encontra-se exposta em 

baixa-mar. 

 

Figura 98. Fotografia aérea obliqua da praia da Baleia/Sul na Ericeira (vista para este), em outubro de 
2010.  

 

Três perfis de praia caracterizam a variabilidade morfológica desta praia: um perfil a norte 

(PBS1), um perfil na zona central (PBS2) e um perfil no sector sul (PBS3). A praia “engorda” 

progressivamente para sul, aumentando em área (valores médios de 5, 14 e 25 m2/m, para 

PBS1, PBS2 e PBS3, respetivamente) e volume da praia (valores médios de 31, 68 e 112 m3/m, 

para PBS1, PBS2 e PBS3, respetivamente) (Figura 99, Figura 100 a Figura 101). Os perfis são 

todos do tipo refletivo no que diz respeito à declividade (valores médios de 0.16 para PBS1 e 

0.15 para PBS2 e PBS3). Os perfis PBS1 e PBS2 não apresentam condições para o 

desenvolvimento de uma berma de praia, embora o perfil central seja alvo da construção de 

uma berma de praia por meios mecânicos, para permitir a instalação de estruturas de apoio 

balnear, nos meses de verão (Figura 102). Estes sectores são praticamente intertidais, sendo 

que o paredão é frequentemente atingido pela ação da maré e ondas nestes locais. Já o perfil 

PBS3, no sector sul da praia, apresenta uma berma de praia natural que pode atingir cerca de 

25 m, crescendo em direção à estrutura que limita a alta praia desde os 4 até aos 6 m (NMM). 

A variabilidade registada a partir dos indicadores morfológicos é reduzida, correspondendo 

mesmo a uma das mais baixas da área de estudo. 

© C. Andrade 
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Figura 99. Representação gráfica do perfil de praia PBS1 e da variação das suas características 
morfológicas (volume, área e declive) ao longo das várias campanhas de campo executadas entre março 

de 2011 e junho de 2013 na praia da Baleia/Sul. 
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Figura 100. Representação gráfica do perfil de praia PBS2 e da variação das suas características 
morfológicas (volume, área e declive) ao longo das várias campanhas de campo executadas entre março 

de 2011 e junho de 2013 na praia da Baleia/Sul. 
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Figura 101.Representação gráfica do perfil de praia PBS3 e da variação das suas características 
morfológicas (volume, área e declive) ao longo das várias campanhas de campo executadas entre março 

de 2011 e junho de 2013 na praia da Baleia/Sul. 
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Figura 102. Vista geral do sector central da Praia da Baleia/Sul no início da época balnear:  A – processo 
de construção de uma berma de praia por meios mecânicos junto ao paredão em 19 de maio de 2011; e 

B – berma de praia reconstruida com instalação de apoios de praia, em 20 de junho de 2013.  

 

A reduzida variabilidade morfológica desta praia está de acordo com a caracterização do 

regime de agitação junto à costa desta área-piloto (conforme Entregável 1.1.7.b 

Caracterização do clima de agitação junto à costa), em parte resultado do abrigo promovido 

pela presença do quebra-mar do porto de pesca da Ericeira a norte. 

O perfil PBS1 varia por migração da face de praia paralelamente a si própria, e, curiosamente, 

as superfícies de inverno correspondem às mais altas do período de monitorização. O perfil 

PBS2 parece seguir o mesmo comportamento que o perfil PBS1, embora as superfícies de 

verão mostrem variações significativas na alta praia, decorrentes das intervenções por meios 

mecânicos que ali ocorrem, acima referidas, como preparação para a época balnear. As 
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variações no perfil PBS3 são um pouco mais evidentes com expressão ao nível da berma da 

praia que, especialmente no inverno, sofre recuo, ocorrendo transferência de sedimentos para 

a baixa praia e promovendo uma redução no declive do perfil. O temporal de 19 de janeiro de 

2013 teve particular impacto sobre este sector da praia. O perfil PBS3 atingiu a cota mais baixa 

do período de monitorização na campanha de pós-temporal, em março de 2013. 

Excluindo o perfil do sector central (PBS2), por estar implantado numa zona profundamente 

alterada por meios mecânicos, a praia da Baleia/sul evidencia um padrão de variação que 

responde à sazonalidade do clima de agitação. O sector sul é o mais afetado, caracterizando-se 

por superfícies mais robustas com berma de praia mais ou menos larga, nos períodos de verão, 

e superfícies de praia mais baixas, ligeiramente côncavas e sem berma de praia nos períodos 

de inverno. O sector norte, embora praticamente invariante, responde inversamente, com 

superfícies mais altas no inverno e mais baixas no verão, sugerindo trocas longilitorais e um 

comportamento rotacional da praia. 

O ambiente abrigado e de baixa energia que caracteriza esta praia, reflete-se também no 

registo sedimentar que é praticamente invariante ao longo dos dois anos e meio de 

monitorização (Figura 103, Figura 104 e Figura 105). Os sedimentos da face e berma de praia 

correspondem a areias grosseiras, com diâmetro médio de 0.40, 0.41 e 0.50 , para PBS1, PBS2 

e PBS3, respetivamente. 

 

Figura 103.Variação sazonal do diâmetro médio dos sedimentos da face de praia no perfil de praia PBS1.
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Figura 104.Variação sazonal do diâmetro médio dos sedimentos da face de praia e da berma de praia 
(quando presente) no perfil de praia PBS2. 

 

Figura 105.Variação sazonal do diâmetro médio dos sedimentos da face de praia e da berma de praia 
(quando presente) no perfil de praia PBS3. 
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3.9 Praia do Magoito 

A praia do Magoito desenvolve-se entre as arribas altas do Cretácico, na desembocadura do 

rio da Mata. O areal estende-se desde o pequeno promontório rochoso onde se localiza o forte 

do Magoito a norte, por cerca de 800 m em direção a sul, passando gradualmente e entre 

pequenos afloramentos rochosos, à praia da Aguda. A camada de areia que assenta sobre a 

plataforma rochosa na base das arribas é muito pouco espessa, sendo muito facilmente 

remobilizada e levando a diferentes configurações do areal em diferentes alturas do ano 

(Figura 106). 

 

 

 

Figura 106. Vista geral da praia do Magoito. Fotografias de terreno tiradas a partir do parque de 
estacionamento, olhando para oeste, mostrando duas configurações distintas do areal: A – em 30 de 

maio de 2011, com o areal a cobrir praticamente toda a plataforma rochosa até à base da arriba, 
formando mesmo uma berma de praia com desenvolvimento de crescentes de praia na zona central da 

embocadura do rio da Mata e para sul; e, B – em 28 de dezembro de 2011, mostrando uma camada 
muito fina de areia, deixando a descoberto grande parte da plataforma rochosa e depósitos de sopé. 

   

A praia do Magoito foi monitorizada através de três perfis de praia: perfil PMG1, implantado 

no sector norte, a norte do rio da Mata, limitado em terra pelo muro do acesso norte ao areal; 

e PMG2 e PMG3, implantados nos sectores centro e sul, respetivamente, ambos limitados do 

lado de terra pela arriba. A variabilidade morfológica destes perfis é condicionada pelo 

substrato rochoso que aflora abaixo do NMM, e que cuja expressão é visível em alguns perfis 

(Figura 109, Figura 110 e Figura 111). No que diz respeito à declividade a praia do Magoito é 

tipicamente intermédia (média de 0.08 em todos os perfis), podendo exibir uma berma de 

praia entre os 2.5 e 3.5 m (NMM) e atingindo larguras até 40 m.  
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Os três sectores parecem responder sincronamente ao padrão sazonal do clima de agitação. 

De uma forma geral, a geometria dos perfis e os indicadores morfológicos, apontam para 

praias mais robustas, com berma de praia e mais elevadas em cota nos períodos de verão, e 

praias mais estreitas e magras nos períodos de inverno. As duas campanhas executadas após o 

temporal de 19 de janeiro de 2013 mostram que a praia do Magoito, especialmente nos 

sectores centro e sul, foi afetada de forma significativa por este evento, deixando os perfis 

PMG2 e PMG3 praticamente despidos de areia (Figura 107 e Figura 108), e os depósitos de 

sopé a descoberto. Os sedimentos variam muito pouco, entre areias médias a areias 

grosseiras, apresentando diâmetros médios de 1.37, 1.10 e 1.21  para PMG1, PMG2 e PMG3, 

respetivamente (Figura 112, Figura 113 e Figura 114). 

 
 

Figura 107. Vista geral do perfil PMG2 antes e após o temporal de 19 de janeiro de 2013: A – em 29 de 
novembro de 2011 (A1 – vista para norte, lateral do perfil de praia, e A2 – vista para este, da alta praia); 

e B – em 12 de março de 2013 (B1 – vista para norte, lateral do perfil de praia, e B2 – vista para este, 
alta praia). 

 
 

Figura 108. Vista geral do perfil PMG3 antes e após o temporal de 19 de janeiro de 2013: A – em 29 de 
novembro de 2011 (A1 – vista para norte, lateral do perfil de praia, e A2 – vista para este, da alta praia); 

e B – em 12 de março de 2013 (B1 – vista para norte, lateral do perfil de praia, e B2 – vista para este, 
alta praia). 
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B1 B2 

A1 A2 

B1 B2 
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Figura 109. Representação gráfica do perfil de praia PMG1 e da variação das suas características 
morfológicas (volume, área e declive) ao longo das várias campanhas de campo executadas entre março 

de 2011 e junho de 2013 na praia do Magoito. 



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

 

 

110  Entregável 1.2.3.e 
Junho de 2013 

 

 

Figura 110. Representação gráfica do perfil de praia PMG2 e da variação das suas características 
morfológicas (volume, área e declive) ao longo das várias campanhas de campo executadas entre março 

de 2011 e junho de 2013 na praia do Magoito. 
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Figura 111. Representação gráfica do perfil de praia PMG3 e da variação das suas características 
morfológicas (volume, área e declive) ao longo das várias campanhas de campo executadas entre março 

de 2011 e junho de 2013 na praia do Magoito. 



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

 

 

112  Entregável 1.2.3.e 
Junho de 2013 

 

Figura 112. Variação sazonal do diâmetro médio dos sedimentos da face de praia e da berma de praia 
(quando presente) no perfil de praia PMG1. 

 

Figura 113. Variação sazonal do diâmetro médio dos sedimentos da face de praia e da berma de praia 
(quando presente) no perfil de praia PMG2. 

 

Figura 114. Variação sazonal do diâmetro médio dos sedimentos da face de praia e da berma de praia 
(quando presente) no perfil de praia PMG3. 



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.e  113 
Junho de 2013 

 

3.10 Praia do Tamariz 

A praia do Tamariz é uma praia urbana de uso balnear intensivo, instalada entre estruturas 

costeiras, e cujo areal pode ter até 400 m de comprimento. A praia desenvolve-se sobre 

substrato rochoso, que aflora na baixa praia, especialmente no sector oeste (Figura 115). 

Devido à elevada afluência, a praia é alvo de modelação do areal por meios mecânicos, por 

reconstrução e aplanamento da berma de praia (especialmente no sector este), para 

beneficiação da área balnear no verão. Esta é uma praia orientada a sul e abrigada da agitação 

dominante ao largo devido à presença do Cabo Raso, pelo que o regime de agitação que atinge 

a costa é pouco energético (conforme Entregável 1.1.7.b Caracterização do clima de agitação 

junto à costa). Mesmo assim, é frequente a ocorrência de galgamentos do paredão que limita 

a alta praia, nos períodos de temporais de inverno, inclusivamente com transferência de 

sedimentos da praia para a estrutura (Figura 116). 

 
 

Figura 115. Vista aérea oblíqua da praia do Tamariz em março de 2011, mostrando a extensão do areal e 
plataforma rochosa exposta, particularmente no sector oeste da praia. Fonte: Bing Maps, 2013. 

 

  

Figura 116. Registos de fenómenos de galgamento do paredão que limita a praia do Tamariz: A – em 
outubro de 2010 (Fonte: meteo.pt.com); e B – em 17 de fevereiro de 2011. 

B A 
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São quatro os perfis que caracterizam a variabilidade morfológica e sedimentar desta praia: 

um perfil no sector oeste, em frente às piscinas - PTM1; e três perfis no sector este - PTM2, 

PTM3 e PTM4 (Figura 117 a Figura 120). A praia “engorda” progressivamente para este, 

aumentando em área (valores médios de 4, 29, 33 e 38 m2/m, para PTM1, PTM2, PTM3 e 

PTM4, respetivamente) e volume da praia (valores médios de 28, 113, 127 e 158 m3/m, para 

PTM1, PTM2, PTM3 e PTM4, respetivamente). 

Apesar da intensa manipulação antrópica do areal, é possível detetar um padrão na morfologia 

relacionado com a sazonalidade do clima de agitação. No perfil do sector oeste (PTM1), aquele 

que é menos alterado antropicamente, os perfis do período de inverno (dezembro e março) 

apresentam áreas e volumetrias sistematicamente menores, embora as variações neste local 

sejam muito reduzidas (Figura 117). O mesmo se verifica no registo da volumetria para o perfil 

PTM2, embora as variações na área da praia sejam praticamente insignificantes (Figura 118). 

Os perfis PTM3 e PTM4, alvos preferenciais de modelação da berma de praia no verão, sofrem 

no inverno uma ligeira modificação na morfologia por transferência de sedimento para a alta 

praia, promovendo o aumento de cota da berma em direção ao paredão (Figura 119 e Figura 

120). 

Toda a praia do Tamariz foi afetada pelo temporal de 19 de janeiro de 2013, embora as 

maiores variações, na volumetria, área e morfologia tenham sido registadas nos perfis mais a 

oeste – PTM1 e PTM2. As variações volumétricas em relação à média foram da ordem dos -50 

% e -35 % nos perfis PTM1 e PTM2, respetivamente, e de -3% em PTM3 e um aumento de 7% 

para PTM4. No entanto, a campanha de pós-temporal foi efetuada em 11 de março de 2013, 

cerca de 7 semanas após o evento, pelo que as diferenças registadas poderão corresponder, 

alternativamente, a taxas de recuperação diferenciadas ao longo da praia, em vez de respostas 

diferentes ao temporal. De uma forma geral, todos os perfis passaram a exibir uma forma 

côncava, por transferência de sedimento da alta para a baixa praia. É interessante notar que a 

rotação do perfil ocorreu a cotas progressivamente superiores de oeste para este - aos 0 m 

(NMM) em PTM1, 0.5 m (NMM) em PTM2 e PTM3, e 1 m (NMM) em PTM4. Em junho de 2013 

o areal já tinha sido alvo de remodelação por meios mecânicos que, segundo informações da 

equipa de nadadores-salvadores presentes na praia, tinha ocorrido durante o mês de maio 

como preparação para a época balnear. 

Do ponto de vista do conteúdo sedimentar, a praia do Tamariz é caracterizada por areias 

médias, praticamente invariáveis ao longo dos dois anos e meio de monitorização (Figura 121 

a Figura 124). Regista-se, no entanto, uma ligeira diminuição no diâmetro médio de oeste para 

este: 1.5  em PTM1 e PTM2; 1.6  em PTM3 e 1.7  em PTM4. As amostras de sedimento 

colhidas na berma de praia, nos três perfis do sector este (onde está presente), são 

sistematicamente mais grosseiras que as amostras da face de praia (cerca de 0.3 ), embora se 

classifiquem também como areias médias. 
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Figura 117. Representação gráfica do perfil de praia PTM1 e da variação das suas características 
morfológicas (volume, área e declive) ao longo das várias campanhas de campo executadas entre março 

de 2011 e junho de 2013 na praia do Tamariz. 



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

 

 

116  Entregável 1.2.3.e 
Junho de 2013 

 

 

Figura 118. Representação gráfica do perfil de praia PTM2 e da variação das suas características 
morfológicas (volume, área e declive) ao longo das várias campanhas de campo executadas entre março 

de 2011 e junho de 2013 na praia do Tamariz. 
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Figura 119. Representação gráfica do perfil de praia PTM3 e da variação das suas características 
morfológicas (volume, área e declive) ao longo das várias campanhas de campo executadas entre março 

de 2011 e junho de 2013 na praia do Tamariz. 
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Figura 120. Representação gráfica do perfil de praia PTM4 e da variação das suas características 
morfológicas (volume, área e declive) ao longo das várias campanhas de campo executadas entre março 

de 2011 e junho de 2013 na praia do Tamariz. 
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Figura 121. Variação sazonal do diâmetro médio dos sedimentos da face de praia e da berma de praia 
(quando presente) no perfil de praia PTM1. 

 

 
Figura 122. Variação sazonal do diâmetro médio dos sedimentos da face de praia e da berma de praia 

(quando presente) no perfil de praia PTM2. 
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Figura 123. Variação sazonal do diâmetro médio dos sedimentos da face de praia e da berma de praia 

(quando presente) no perfil de praia PTM3. 

 

 
Figura 124. Variação sazonal do diâmetro médio dos sedimentos da face de praia e da berma de praia 

(quando presente) no perfil de praia PTM4. 
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4 Conclusões 

Foi implementado um programa de monitorização estratégico à escala regional que permitiu 

durante dois anos e meio construir uma base de referência para a caracterização da 

variabilidade morfodinâmica sazonal e interanual de áreas-piloto, representativas de 

segmentos costeiros maiores, no litoral sob jurisdição da APA, I.P./ARH do Tejo.  

Foram definidos e caracterizados indicadores morfológicos de ambientes de praia, e foram 

estabelecidos os procedimentos de campo, e de análise dos dados, que concorrem para a 

replicabilidade e controlo da qualidade dos mesmos, e para a criação de uma base de dados 

consistente e sistemática sobre a sua variabilidade. 

Os resultados mostram que o período de monitorização abrangido neste trabalho é, ainda 

assim, insuficiente para detetar uma tendência de evolução ou um padrão de variação 

interanual do sistema. No entanto, para uma avaliação mais específica destes 

comportamentos, foi efetuada uma análise de componentes principais que relaciona os 

volumes de todos perfis durante todo o período de monitorização e cujos resultados se 

encontram descritos no 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. Contudo, apenas uma monitorização 

continuada e à escala plurianual permitirá medir as alterações dos sistemas, construir modelos 

de resposta a eventos extremos, identificar o comportamento sazonal e tendências de longo-

prazo e avaliar com eficiência ações de planeamento e gestão do litoral, de forma a poder 

antecipar e responder atempadamente a situações de risco. 
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5 Anexos 
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Anexo A. Formulário de Campo 
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Anexo B. Manual de procedimentos para a análise granulométrica de 

amostras sedimentares 

 

Introdução 

Este manual de procedimentos descreve a metodologia para tratamento das amostras de areia 

(eventualmente cascalho) de praia e duna recolhidas durante as campanhas de campo, no 

âmbito da monitorização no litoral abrangido pela área de jurisdição da APA, I.P., ARH do Tejo.  

É feita uma descrição detalhada das várias etapas do ensaio granulométrico e do 

processamento de dados para obtenção dos parâmetros granulométricos de um sedimento 

detrítico. É ainda descrito o procedimento para arquivamento das amostras processadas e 

respetivo testemunho, bem como para o arquivamento dos dados. 

O ensaio granulométrico tem por objetivo classificar o tipo de sedimentos encontrados nas 

praias e duna através da determinação da quantidade percentual de material existente em 

cada classe dimensional de uma amostra sedimentar detrítica. Possibilita o traçado de curvas 

granulométricas e o cálculo de parâmetros granulométricos.  

O presente manual adota a escala granulométrica de Wentworth (1922) (Tabela B1). 

 

Tabela B1. Classificação de sedimentos segundo Wentworth (1922). 

Classe dimensional mm m  (phi)* 

Balastros > 2 > 2000 < -1 

Areia muito grosseira 2 a 1 2000 a 1000 -1 a 0 

Areia grosseira 1 a 0.5 1000 a 500 0 a 1 

Areia média 0.5 a 0.25 500 a 250 1 a 2 

Areia fina 0.25 a 0.125 250 a 125 2 a 3 

Areia muito fina 0.125 a 0.0625 125 a 62.5 3 a 4 

Siltes + Argilas < 0.0625 < 62.5 > 4 

* A unidade “” (phi) relaciona-se com as unidades métricas através da seguinte relação: log2(d) e 

d=2
-, em que d=diâmetro da partícula em mm. 
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A metodologia apresentada corresponde à peneiração por via seca, e inclui as seguintes etapas 

e os seguintes tempos de duração estimados, considerando a execução por um operador 

(Tabela B2):  

 

Tabela B2. Ensaio granulométrico - descrição das etapas e tempos de duração estimados 
correspondentes. 

Etapa Descrição 
Tempo 
estimado 

Lavagem e Secagem 
Remoção de sais, solúveis e restos de plantas das amostras 
recolhidas em campo, e secagem em estufa a 105ºC 

12 h 

Quarteamento 
Redução da quantidade de amostra à pretendida para o ensaio, 
assegurando a sua representatividade 

15 min 

Peneiração Separação das frações granulométricas por via mecânica 45 min 

Arquivamento 
dos dados 

Informatização dos dados, cálculo sumário dos parâmetros 
estatísticos e arquivamento dos resultados e amostras 

15 min 

 

O processamento de resultados do ensaio laboratorial é feito com recurso ao programa de 

computador GRADISTAT (Blott e Pye, 2001), 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). 
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Material e equipamento 

 Agitador mecânico de peneiros 

 Almofariz de porcelana e pilão  

 Balança (precisão igual ou superior a 0.1 kg e capacidade >500 g) 

 Copos de vidro (1000 ml) 

 Escova para limpeza de crivos com cerdas de nylon ou equivalente (e.g. escova de 

unhas) 

 Espátula  

 Vareta de vidro  

 Estufa 

 Folha de papel grande (e.g. A3) e folhas de papel A4 

 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) 

 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) 

 Tabela de pesos (formulário) 

 Windows Excel versão 2007-2010  

 Software GRADISTAT-v8 (disponível em: www.kpal.co.uk/gradistat.html) 

 Adobe Reader 9 ou superior 

  

http://pt.wikipedia.org/wiki/ASTM
file:///C:/Documentos/2_Projecto%20ARHTejo/0_Documentacao/Relatórios/Relatorio_3oSemestre_Dez2011/Tarefa%20123/www.kpal.co.uk/gradistat.html
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Procedimento laboratorial 

No início do processamento laboratorial de uma amostra, preencher a tabela de pesos 

(utilizando o formulário disponível no fim do presente documento) com a referência da 

amostra, data do processamento e nome do operador. 

 

Lavagem e Secagem 

i. Referenciar o copo de vidro com a referência da amostra e data (as mesmas do saco da 

amostra tal como vem da recolha no campo). 

ii. Colocar a amostra no copo de vidro. 

iii. Adicionar água até ao topo e mexer com a vareta de vidro de forma a auxiliar a 

lavagem dos sais. 

iv. Retirar quaisquer restos orgânicos de maiores dimensões (e.g. folhas, caules) que 

flutuem (e.g. utilizando a espátula). 

v. Deixar decantar até que o líquido sobrenadante esteja límpido (Figura B1). 

 

 

Figura B1. Copo de vidro identificado, com amostra, durante o processo de lavagem. 

 

Nota: podem existir amostras que possuam alguns restos orgânicos finos em suspensão e que fazem a 

água ficar turva. A remoção destes materiais é mais difícil e morosa, pelo que se deve ter atenção 

especial nesses casos. 
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vi. Esvaziar a água do recipiente devagar procurando evitar a perda de material 

sedimentar no processo. Aconselha-se a conservação de alguma água no fundo do 

recipiente como medida de segurança. 

vii. Repetir o procedimento de iii. a vi. 3 a 4 vezes. 

viii. Após realizar a última lavagem, e já com a menor quantidade de água possível no 

copo, colocá-lo na estufa a uma temperatura entre os 100 e os 110 ºC, até secagem 

completa da amostra. 

Nota: Se ao retirar o copo da estufa existir uma camada de sal no topo da amostra, o processo de 

lavagem deverá ser repetido conforme descrito nos pontos iii a vi. Geralmente, a amostra contem uma 

fina camada de pó (sem cristais de sal). Neste caso, utilize uma espátula ou almofariz de porcelana com 

pilão de forma a desagregar os grãos sem os triturar. 

 

Quarteamento 

i. Misturar a amostra com o auxílio de uma espátula assegurando a homogeneização do 

material. 

No caso de existir um quarteador: 

ii. Introduzir a amostra no depósito localizado no topo do quarteador, assegurando que a 

sua tampa está fechada (Figura B2.a). 

iii. Abrir a tampa do quarteador para que a amostra seja dividida pelos recipientes 

coletores em partes iguais. 

iv. Limpar bem o quarteador com o pincel, para assegurar que não existe perda de 

material. 

v. Escolher um dos recipientes de coleta e colocar com auxílio do pincel o material 

quarteado no goblet previamente tarado. 

vi. Pesar a quantidade obtida. 

No caso de não existir um quarteador: 

ii. Dispor quatro folhas A4 alternadamente em quadrantes umas sobre as outras. 

iii. Colocar a amostra na intersecção das 4 folhas e misturá-la com o auxílio de uma 

espátula até obter um cone centrado. 
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iv. Com a espátula, dividir a amostra em quatro partes iguais (Figura B2.b). 

v. Selecionar duas das porções de quadrantes opostos e colocar no copo de vidro 

previamente tarado com auxílio do pincel. 

vi. Pesar a quantidade obtida. 

 

 
 

Figura B2. a) Quarteador metálico dividindo a amostra em quantidades semelhantes pelos recipientes 
colectores, b) Divisão feita manualmente em quadrantes sobre folhas de papel com auxílio de uma 

espátula.   

Em ambos os casos:  

Nota: em areias, o ensaio deve ser feito com 80 a 100 g de amostra, sendo esta massa incrementada no 

caso de sedimentos mais grosseiros. 

vii. Caso a quantidade ultrapasse 100 g, repetir o procedimento de ii. a vi. com a amostra 

proveniente do quarteamento, até se obter a quantidade desejada e registar o peso na 

tabela correspondente.  

viii. Caso a quantidade não totalize 80 g, anotar o peso e guardar a amostra obtida. Repetir 

o procedimento de ii. a vi. com a amostra restante, até obter uma fração que quando 

adicionada à quantidade anterior totalize um peso entre 80 e 100 g. 

 

 

 

a) b) 
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Arquivamento do testemunho: 

i. Colocar a referência no saco de plástico com recurso a marcador de álcool  – conforme 

referência da amostra recolhida no campo (Figura 4).  

ii. Guardar o material excedente do quarteamento num saco de plástico, devidamente 

fechado (e.g. utilizando o selador térmico de sacos, agrafador).  

Nota: O excedente da amostra será guardado como testemunho, caso seja necessário repetir este 

procedimento ou fazer novos ensaios laboratoriais. 

 

Peneiração 

i. Verificar a integridade física das malhas confirmando que estas não se encontram 

danificadas. 

ii. Verificar o estado de limpeza dos crivos antes de proceder à sua utilização, e proceder 

à sua limpeza se necessário. 

iii. Ordenar a série de crivos por ordem decrescente (-2 no topo e panela de fundo na 

base). 

iv. Introduzir a amostra na coluna de crivos, vertendo-a para o peneiro de topo. 

v. Colocar a série de crivos no agitador mecânico, ajustar bem a tampa de modo a evitar 

as vibrações laterais dos crivos (Figura B3). 

Figura B3. a) Agitador mecânico de crivos, b) Sequência de crivos dividida em dois conjuntos com os 
respetivos “fundos”. 

  
a) b) 
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Nota: No caso de não se conseguir colocar a série completa de uma só vez no agitador, dividir a coluna 

de crivos em duas partes, e utilizar o material que ficar depositado no recipiente de fundo da primeira 

metade após a primeira agitação, para introduzir na segunda série de crivos. 

vi. Ligar o agitador de crivos por um período de 10 a 15 minutos de acordo com as 

indicações do fabricante (e.g. frequência, vibração horizontal e vertical). 

vii. Pesar o goblet e registar o peso no próprio recipiente. 

viii. Findo o tempo de agitação retirar a coluna de crivos do agitador e proceder à limpeza 

dos mesmos, de acordo com as etapas seguintes: 

ix. Verter o conteúdo do crivo de topo para uma folha de papel grande (e.g. A3). 

x. Garantir que todo o sedimento é vertido para a folha, utilizando para o efeito uma 

escova sobre a rede metálica para que a vibração faça cair os restantes grãos que 

normalmente ficam presos entre as aberturas da malha (principalmente nos crivos de 

malha mais fina), de preferência numa direção diagonal à forma da malha. 

Nota: nunca forçar a rede na passagem com a escova para que não haja alterações na malha. Se houver 

material sedimentar que mesmo depois da passagem da escova se mantenha preso na malha, então 

este será considerado no erro do processamento dos dados.   

xi. Verter todo o sedimento para o goblet, previamente tarado (ou seja, assegurar que a 

balança apresenta 0.00 g quando com o goblet vazio), e registar o peso do sedimento 

na tabela de pesos (formulário).  

xii. Identificar um saco com a informação referente ao crivo que foi limpo (fracção em ), 

para além da referência e data da amostra a que se refere.  

xiii. Verter o sedimento do goblet para o saco e selar com um selador térmico de sacos ou 

fita adesiva (Figura B4). 

xiv. Repetir o procedimento de ix. a xiii. para o sedimento retido em cada crivo. 
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Arquivamento das frações granulométricas: 

xv. Juntar os sacos das diferentes frações, em conjunto por amostra (e.g. utilizando um 

agrafador) e guardá-los dentro de um saco maior, também identificado. 

 

 

Figura B4. Saco de testemunho de uma amostra (esquerda) e conjunto de sacos de uma granulometria 
já ordenados e agrafados. Todos os sacos estão selados. 

 

Arquivamento dos dados 

i. Abrir o programa GRADISTAT-v8 com o Windows Excel 2007-2010. 

ii. Introduzir os dados de identificação da amostra, data de recolha, nome do operador e 

peso inicial da amostra no programa (Figura B5). 

iii. Selecionar “Halph Phi Intervals”. 

iv. Introduzir os valores de peso de cada crivo, registados na tabela de pesos, na célula 

correspondente.  

Nota: o programa GRADISTAT representa a abertura da malha em mícron, pelo que tem que se fazer a 

conversão das unidades utilizadas no processamento laboratorial - para esta unidade. 

v. Selecionar “Calculate statistics” para correr a aplicação. 

vi. Verificar o erro (Sieving error) na folha “Sample Statistics”. Se este for superior a 1 %, 

então verificar se todos os valores de peso foram bem introduzidos. No caso em que o 

erro não se deve a uma falha na introdução dos dados, então o ensaio para essa 

amostra terá que ser repetido. 
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vii. Gravar o ficheiro com o nome da referência da amostra em ambiente Excel™ (*.xlsx). 

viii. Exportar a folha com o sumário da análise estatística e histograma para Adobe Acrobat 

(*.pdf) (Figura B6). 

ix. Enviar os ficheiros *.xlsx e *.pdf, bem como as tabelas de peso e amostras para o 

gestor da base de dados. 

 

 

Figura B5. Exemplo da folha onde são inseridos os dados de entrada no programa GRADISTAT-v8. 
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Figura B6. Visualização do ficheiro em Adobe Acrobat (*.pdf) resultante de uma análise granulométrica, 

usando o programa GRADISTAT-v8. 
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Formulário - Tabela de pesos 

Operador:              Data:    ______  

Referência da amostra:    _______________     Peso inicial:     ______ 

nº do crivo 
(mesh) 

Dimensão da 
malha (mm) 

Dimensão da 

malha () 

Escala        

() 

Peso da fração                    
granulométrica (g) 

     
5 4.000 4000 - 2 
    

     

7 2.830 2830 - 1.5 

    

     
10 2.000 2000 - 1 

    

     

14 1.410 1410 - 0.5 

    

     
18 1.000 1000 0 

    

     

25 0.710 710 0.5 

    

     
35 0.500 500 1 

    

     

45 0.350 355 1.5 

    

     
60 0.250 250 2 

    

     

80 0.177 180 2.5 

    

     
120 0.125 125 3 

    

     

170 0.088 90 3.5 

    

     
230 0.0625 63 4 

    

Fundo 
 

     

   Total:  
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Anexo C. Indicadores morfológicos e sedimentares 

 

Tabela C1. Valores de volume de praia (em m
3
/m) para todos os perfis e campanhas levadas a cabo 

durante o programa de monitorização das áreas-piloto no litoral de jurisdição da APA,I.P./ARH do Tejo. 

Perfil 
Volume de praia (m

3
/m) 

Mar'11 Jun'11 Set'11 Dez'11 Mar'12 Jun'12 Set'12 Dez'12 Jan'13 Mar'13 Jun'13 

PPN1 246.6 209.7 150.9 198.7 178.2 223.4 169.3 174.2  300.2 218.9 

PPN2 145.0 170.7 94.5 144.0 178.8 171.4 179.0 145.5  238.3 145.1 

PPV1 157.6 319.9 156.8 108.7 95.4 134.9 102.1 65.1  18.2 133.6 

PPV2 390.5 499.0 461.9 276.0 252.8 311.0 306.7 207.0  269.4 306.4 

PPV3 132.8 148.6 252.0 125.2 95.6 77.3 136.6 43.8  145.9 67.8 

PNZ1 500.2 499.9 501.8 514.4 583.0 536.9 539.9 540.4  527.7 543.0 

PNZ2 611.4 592.2 639.9 657.4 702.5 709.3 716.1 683.5  645.6 616.2 

PNZ3 784.1 825.8 873.8 848.9 876.6 868.7 905.1 861.2  759.0 821.6 

PLOB1 37.7 17.8 35.1 42.3 83.4 34.4 23.3 3.1  15.7 10.7 

PLOB2 112.8   71.5 80.1 125.2 110.5 45.5  72.0 31.0 

PLOB3  95.3 162.9 144.4 168.1 153.5 167.8 113.4  78.5 1063 

PLOB4  205.3 227.0 211.3 208.4 215.1 227.6 218.3  217.8 212.1 

PBP1 193.2 193.2 193.2 193.2 193.2 193.2 193.2 193.2  193.2 193.2 

PBP2 102.4 107.6 106.5 101.8 103.0 122.0 110.0 91.3  82.2 90.1 

PBP3 79.6 110.1 95.2 108.5 114.4  79.5 86.9  99.8 67.7 

PBP4 91.2 88.5 92.9 105.1 83.3 79.1 102.7 81.6  78.8 99.2 

PBP5  33.2 46.3 31.0 41.8  61.0 41.0  46.6 36.1 

PSC1 366.9 304.5 276.8 233.4 233.1  270.8 202.5  286.6 297.3 

PSC2 203.8 250.8 225.4 308.8 408.6 407.2 353.9 348.6  195.0 308.3 

PSC3 348.3 425.9 473.1 361.7 412.7 433.3 442.7 425.9  212.2 339.6 

PCX1 128.1 158.7 169.9  161.2   177.0  160.3  

PBS1 34.8  22.9 33.3 29.2 34.9 25.1   35.4  

PBS2 66.1 71.1 77.5 56.1 71.6 80.3 75.1 58.9   51.6 

PBS3 135.0 122.3 124.7 108.9 121.0 101.5 111.4 103.5  88.6 107.7 

PMG1 97.5 120.6 117.7 99.0 122.7 155.4 138.9 124.8  102.7 109.4 

PMG2   109.0   96.1 124.2   61.2 76.4 

PMG3 125.1 85.4 88.7 92.6       23.0 

PTM1 25.2 29.2 31.2 26.1 27.8 32.3 32.2 32.5  19.2 26.2 

PTM2 97.6 113.8 118.5 105.0 122.2 120.5 124.4 114.6  80.3 130.3 

PTM3 133.4 123.1 123.3 118.2 118.8 140.9 136.2 118.5  115.4 146.9 

PTM4 146.2   161.7 160.6   152.0  161.9 165.0 
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Tabela C2. Valores de declive da face de praia para todos os perfis e campanhas levadas a cabo durante 
o programa de monitorização das áreas-piloto no litoral de jurisdição da APA,I.P./ARH do Tejo. 

Perfil 
Declive 

Mar'11 Jun'11 Set'11 Dez'11 Mar'12 Jun'12 Set'12 Dez'12 Jan'13 Mar'13 Jun'13 

PPN1 0.15 0.14 0.06 0.09 0.09 0.08 0.11 0.06  0.10 0.04 

PPN2 0.09 0.11 0.12 0.09 0.12 0.11 0.08 0.07  0.11 0.10 

PPV1 0.06 0.05 0.08 0.08 0.08 0.08 0.10 0.07  0.12 0.02 

PPV2 0.05 0.03 0.11 0.08 0.07 0.11 0.08 0.08  0.11 0.11 

PPV3 0.07 0.06 0.10 0.05 0.07 0.11 0.15 0.10  0.11 0.11 

PNZ1 0.14 0.14 0.16 0.16 0.16 0.10 0.14 0.08 0.11 0.12 0.16 

PNZ2 0.14 0.14 0.16 0.16 0.14 0.19 0.17 0.09  0.16 0.10 

PNZ3 0.14 0.11 0.18 0.13 0.13 0.14 0.17 0.12  0.10 0.18 

PLOB1 0.09 0.10 0.14 0.11 0.10 0.09 0.13    0.18 

PLOB2 0.03 0.14 0.07 0.09 0.07 0.09 0.09 0.09  0.09 0.09 

PLOB3 0.06 0.05 0.06 0.03 0.05 0.12 0.05 0.04  0.04 0.04 

PLOB4  0.03 0.07 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02  0.02 0.02 

PBP1 0.02 0.02 0.06 0.03 0.03 0.05 0.07 0.02  0.02 0.03 

PBP2 0.04 0.05 0.05 0.05 0.05 0.12 0.07 0.05  0.06 0.05 

PBP3 0.09 0.04 0.07 0.06 0.07 0.16 0.07 0.06  0.05 0.08 

PBP4 0.05 0.05 0.06 0.04 0.05 0.10 0.04 0.04  0.05 0.04 

PBP5  0.08 0.06  0.06 0.07 0.07 0.05  0.05  

PSC1 0.09 0.15 0.12 0.07 0.09 0.08 0.09 0.12  0.04 0.15 

PSC2 0.14 0.16 0.13 0.09 0.12 0.10 0.15 0.11  0.11 0.15 

PSC3 0.18 0.15 0.15 0.15 0.09 0.14 0.14 0.11  0.11 0.13 

PCX1 0.15 0.09 0.16 0.11 0.13 0.16 0.14 0.08  0.11 0.13 

PBS1 0.17 0.16 0.15 0.16 0.17 0.17 0.17 0.14  0.16 0.17 

PBS2 0.17 0.16 0.15 0.11 0.16 0.18 0.18 0.11  0.10 0.14 

PBS3 0.17 0.16 0.19 0.09 0.17 0.17 0.17 0.12  0.13 0.17 

PMG1 0.05 0.10 0.10 0.11 0.05 0.11 0.10 0.04  0.05 0.11 

PMG2 0.06 0.12 0.11  0.08 0.10 0.07 0.06  0.05 0.07 

PMG3 0.06 0.10 0.12 0.07 0.05 0.09 0.08 0.08   0.08 

PTM1 0.12 0.15 0.13 0.15 0.13 0.13 0.15 0.10   0.14 

PTM2 0.12 0.14 0.13 0.12 0.12 0.10 0.09 0.13  0.07 0.14 

PTM3 0.11 0.09 0.09 0.07 0.07 0.11 0.11 0.06  0.07 0.09 

PTM4 0.06 0.11 0.08 0.13 0.10 0.13 0.09 0.05  0.05 0.13 
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Tabela C3. Valores de área de praia (em m
2
/m) para todos os perfis e campanhas levadas a cabo durante 

o programa de monitorização das áreas-piloto no litoral de jurisdição da APA,I.P./ARH do Tejo. 

Perfil 
Área de praia (m

2
/m) 

Mar'11 Jun'11 Set'11 Dez'11 Mar'12 Jun'12 Set'12 Dez'12 Jan'13 Mar'13 Jun'13 

PPN1 55.5 40.4 25.2 43.7 33.8 47.2 32.9 31.1  66.6 33.2 

PPN2 27.6 32.9 18.2 28.6 37.3 34.5 33.4 26.5  51.3 26.8 

PPV1 27.3 79.0 29.6 19.2 15.6 26.3 16.5 7.0   4.5 

PPV2 67.6 72.6 102.3 49.0 44.4 69.1 60.2 36.6  58.4 61.1 

PPV3 23.4 29.1 67.1 20.1 14.9 15.7 29.9 4.4  31.5 11.6 

PNZ1 119.5 115.3 112.5 112.2 129.9 116.6 117.4 114.7 90.5 119.3 120.5 

PNZ2 122.4 114.8 125.5 132.5 131.3 136.7 135.2 126.5 87.9 124.6 110.8 

PNZ3 142.4 145.5 157.3 150.5 153.4 152.5 159.1 147.9 105.1 131.8 147.3 

PLOB1 6.2  9.6 9.9 21.1 5.1 4.3     

PLOB2 11.0 17.1 18.4 12.8 11.7 29.2 21.9 6.2  13.4  

PLOB3 23.1 25.7 53.7 37.9 46.4 59.3 50.4 32.4  21.2 29.7 

PLOB4  23.1 26.2 31.9 25.7 26.0 25.4 29.5  29.0 28.4 

PBP1 23.1 23.6 26.8 27.8 28.6 21.6 24.2 27.0  24.1 25.3 

PBP2 12.2 14.5 13.5 14.2 14.2 30.6 21.8 11.0  7.9 11.2 

PBP3 15.0 15.3 14.6 17.5 20.7 17.1 12.4 12.0  15.0 10.9 

PBP4 14.7 14.2 21.2 16.1 12.7 12.9 17.9 11.0  9.7 13.4 

PBP5  6.3 5.2    15.3 0.3  1.2  

PSC1 82.0 67.4 61.4 52.2 47.8 54.4 58.3 45.2  57.0 71.7 

PSC2 44.3 55.8 46.7 61.4 81.7 82.2 68.5 67.5  34.1 64.9 

PSC3 80.5 93.5 99.9 68.1 77.6 83.4 89.1 83.8  37.0 59.1 

PCX1 45.3 47.3 52.7 42.6 49.5 52.0 50.1 48.2  45.9 49.8 

PBS1 7.1 4.6 3.0 6.8 5.4 7.3 4.1 4.7  7.0 3.2 

PBS2 16.2 15.2 17.0 9.8 18.3 16.7 16.1 11.9  11.6 11.1 

PBS3 31.4 27.2 28.7 22.8 27.4 23.0 25.4 21.7  18.7 23.9 

PMG1 11.7 24.7 30.8 24.6 21.5 43.6 35.0 19.6  15.9 22.3 

PMG2 10.9 32.0 26.1  13.1 19.6 26.6 24.6  5.7 13.7 

PMG3 34.1 23.8 28.6 25.6  26.1 32.8 19.2   2.7 

PTM1 2.6 4.7 5.3 3.2 3.4 4.6 5.6 2.7   3.4 

PTM2 27.3 30.4 31.5 27.9 31.5 29.1 29.4 29.6  13.3 35.6 

PTM3 39.5 31.9 32.0 27.8 27.9 40.3 37.3 25.7  25.5 39.7 

PTM4 23.4 40.4 35.1 43.2 43.8 45.7 34.5 33.0  29.8 50.8 
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Tabela C4. Valores de diâmetro médio (em ) dos sedimentos da face de praia para todos os perfis e 
campanhas levadas a cabo durante o programa de monitorização das áreas-piloto no litoral de jurisdição 

da APA,I.P./ARH do Tejo. 

Perfil 
Diâmetro médio () – face de praia 

Mar'11 Jun'11 Set'11 Dez'11 Mar'12 Jun'12 Set'12 Dez'12 Mar'13 

PPN1 0.87 1.20 0.89 1.63 1.03 1.67 0.87 1.45 0.60 

PPN2 0.98 1.01 0.78 1.87 1.16 1.01 0.48 0.37 0.13 

PPV1 0.55 1.64 1.09 1.43 1.21 0.04 0.97 0.38 1.59 

PPV2 0.20 1.75 0.90 -0.10 1.85 -0.40 0.72 -1.38 0.79 

PPV3 0.86 1.15 0.26 0.99 1.51 0.84 -0.57 0.13 -0.55 

PNZ1 1.52 1.49 -0.42 0.22 0.21 1.45 1.99 0.51 0.37 

PNZ2 1.49 0.26 1.17 1.40 0.64 1.20 1.51 0.35 -0.09 

PNZ3 0.76 0.58 0.37 0.79 1.33 1.27 1.35 0.83 0.90 

PLOB1 1.57 0.48 0.77 0.88 1.44 0.02 1.11 1.10 0.80 

PLOB2 1.64 0.41 0.18 -0.78 1.39 1.45 0.93 0.88 0.86 

PLOB3 0.99 1.07 0.71 1.93 1.29 1.43 1.91 1.42 1.92 

PLOB4  1.96 2.02 2.14 1.97 1.90 2.07 2.16 1.82 

PBP1 2.13 2.17 2.32 2.19 2.10 2.04 2.21 2.21 2.13 

PBP2 1.94 2.42 1.22 1.98 0.49 1.66 2.05 2.02 0.93 

PBP3 1.99 2.07 2.13 2.15 1.42 1.71 2.40 2.22 1.34 

PBP4 2.07 2.06 2.10 2.29 2.13 2.14 2.18 2.14 1.86 

PBP5 2.04 2.30 2.26 2.30 1.97 2.10 2.24 1.81 2.10 

PSC1 1.48 1.01 0.42 1.44 1.14 1.36 1.27 1.48 0.60 

PSC2 0.82 0.72 0.73 1.06 1.25 1.40 1.24 1.52 1.02 

PSC3 0.78 0.91 0.99 0.38 0.83 1.16 1.25 0.96 1.00 

PCX1 0.99 1.09 0.76 0.89 0.69 1.09 0.67 1.38 0.92 

PBS1 0.43 0.44 0.42 0.51 0.23 0.34 0.27 0.40 0.57 

PBS2 0.44 0.22 0.32 0.45 0.35 0.54 0.43 0.41 0.49 

PBS3 0.55 0.79 0.36 0.52 0.48 0.44 0.40 0.43 0.57 

PMG1 1.68 1.31 1.61 1.06 1.15 1.71 1.17 1.28 1.37 

PMG2 0.93 1.04 0.63 0.77 1.15 1.48 1.17 1.65  

PMG3 1.10 0.81 1.40 1.41 1.35 1.19 1.35 0.84 1.46 

PTM1 1.40 1.52 1.52 1.51 1.53 1.71 1.65 1.68 1.39 

PTM2 1.47 1.40 1.58 1.56 1.50 1.65 1.66 1.47 1.37 

PTM3 1.47 1.92 1.67 1.48 1.74 1.60 1.72 1.45 1.35 

PTM4 1.56 1.75 1.95 1.77 1.78 1.55 1.88 1.70 1.54 
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Tabela C5. Valores de diâmetro médio (em ) dos sedimentos da berma de praia para todos os perfis e 
campanhas levadas a cabo durante o programa de monitorização das áreas-piloto no litoral de jurisdição 

da APA,I.P./ARH do Tejo. 

Perfil 
Diâmetro médio () – berma de praia 

Mar'11 Jun'11 Set'11 Dez'11 Mar'12 Jun'12 Set'12 Dez'12 Mar'13 

PPN1  0.96        

PPN2  0.79    1.16    

PPV1  0.77 1.36 1.46   1.41  1.57 

PPV2 1.31 1.77 1.33 1.20 1.32 1.41 1.41 1.08 0.93 

PPV3  1.55 1.41 1.41     0.73 

PNZ1 0.77 0.25 0.25 0.02 0.18 0.56 0.50 0.85 0.49 

PNZ2 0.82 0.78 0.86 1.40 0.49 0.54 -0.51 0.84 0.05 

PNZ3 0.56 0.57 0.58 0.44 0.57 0.70 0.75 -0.29 -0.46 

PLOB1       1.30   

PLOB2          

PLOB3          

PLOB4  2.15 1.93   2.09 2.22   

PBP1 2.05 2.10 2.10  2.17 2.10 2.06   

PBP2 1.29 1.18 1.72  1.98  1.75 1.88  

PBP3 1.43 1.00   1.42 1.43  1.14  

PBP4 2.12 1.71 1.77  2.07 2.00 2.10 1.88  

PBP5 1.91 2.21 1.96   2.04    

PSC1 0.97 1.03 0.63 1.06 0.87 0.80 0.85 1.02 1.33 

PSC2 1.01 0.64 0.56 0.75 0.82 0.81 0.71 0.64 0.84 

PSC3 0.73 0.43 0.49 0.43 0.65 0.53 0.46 0.70 0.66 

PCX1 0.54 0.44 0.56  0.69 0.84 0.79  0.60 

PBS1          

PBS2       0.22   

PBS3 0.65 0.51 0.56 0.58 0.44 0.53 0.55  0.53 

PMG1  1.47 1.45   1.27 1.31   

PMG2  1.06     1.44   

PMG3      1.44 1.19   

PTM1  1.32        

PTM2 0.96 1.29 1.16 1.20 1.30 1.25 1.26 1.31  

PTM3 1.08 1.25 1.37 1.32 1.25 1.27 1.24 1.38  

PTM4 1.46 1.38 1.37 1.42 1.30  1.40 1.42 1.37 
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Tabela C6. Valores de diâmetro médio (em ) dos sedimentos da duna para todos os perfis e campanhas 
levadas a cabo durante o programa de monitorização das áreas-piloto no litoral de jurisdição da 

APA,I.P./ARH do Tejo. 

Perfil 
Diâmetro médio () – duna 

Mar'11 Jun'11 Set'11 Dez'11 Mar'12 Jun'12 Set'12 Dez'12 Mar'13 

PPN1   1.04 1.01 1.05 1.13 1.44 1.41 1.44 1.50 

PPN2   0.92 1.60 1.48 1.74 1.13 1.32   1.36 

PPV1   1.53 1.74 1.71 1.69 1.46 1.65   1.60 

PPV2   1.73 1.65 1.35 1.54       0.83 

PPV3   2.11 1.67 1.64 1.62 1.48 1.51   1.39 

PNZ1                   

PNZ2                   

PNZ3   1.16 1.37 1.21 1.29 1.25 1.18 1.30 0.87 

PLOB1                   

PLOB2                   

PLOB3                   

PLOB4                   

PBP1                   

PBP2 1.76 1.76 1.80 2.00 2.12 1.96 1.65   1.91 

PBP3 0.76 1.53 1.93 1.18 1.72   2.06   0.63 

PBP4 2.03 2.23 2.01 2.26 2.10 2.08 2.12 2.30 1.99 

PBP5   2.18 2.26           2.18 

PSC1                   

PSC2                   

PSC3                   

PCX1                   

PBS1                   

PBS2                   

PBS3                   

PMG1                   

PMG2                   

PMG3                   

PTM1                   

PTM2                   

PTM3                   

PTM4                   
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Anexo D. Distância da cabeça de perfil ao limite terrestre da praia e 

distância utilizada no cálculo do indicador volume 

 

Tabela D1. Perfil de praia, distância da cabeça de perfil ao limite terrestre da praia, distância 
considerada no cálculo do indicador volume. 

Perfil 

Cabeça de perfil Distância 
ao limite 

terrestre da 
praia (m) 

Natureza 
do Limite 

Distância para 
cálculo de 

volume (m) X Y 

PPN1 -75755.884 13501.599 49.0 BDUN 51.0 

PPN2 -75921.2195 13046.4176 96.0 BDUN 96.0 

PPV1 -78591.55572 4523.039192 51.5 BDUN 51.5 

PPV2 -78589.6218 4024.8582 52.8 BDUN 54.0 

PPV3 -78777.22331 3512.980512 94.0 BDUN 94.0 

PNZ1 -80832.021 -6909.602 0.6 BEST 5.0 

PNZ2 -80686.738 -7536.057 19.0 BEST 19.0 

PNZ3 -80754.5661 -8022.2437 2.0 BDUN 2.0 

PLOB1 -95799.123 -26851.971 38.2 BARR 43.5 

PLOB2 -97990.9395 -28832.68441 59.6 BARR 61.0 

PLOB3 -101679.1872 -31611.8201 118.1 BARR 137.0 

PLOB4 -103863.726 -32102.105 4.9 BEST 7.0 

PBP1 -103863.726 -32102.105 1.1 BEST 1.8 

PBP2 -103900.8514 -33200.23159 375.8 BDUN 375.8 

PBP3 -104841.9213 -33767.97204 402.4 BDUN 403.7 

PBP4 -106014.0114 -33618.30811 164.2 BDUN 170.5 

PBP5 -106749.8091 -33183.76119 38.7 BDUN 46.5 

PSC1 -107071.1576 -57051.7864 64.3 BARR 70.0 

PSC2 -107476.004 -57626.85 8.8 BDUN 12.1 

PSC3 -107876.843 -58280.40476 19.2 BEST 23.3 

PCX1 -111895.9672 -72963.58261 35.0 BARR 50.0 

PBS1 -111159.323 -77998.731 0.6 BEST 2.3 

PBS2 -111144.52 -78138.761 0.5 BEST 2.5 

PBS3 -111176.8588 -78307.6915 3.9 BEST 5.7 

PMG1 -114154.9372 -88481.53707 46.0 BARR 47.6 

PMG2 -114219.2481 -88766.36689 74.2 BARR 75.0 

PMG3 -114335.3734 -88998.5967 45.7 BARR 54.0 

PTM1 -110359.1675 -106360.3777 5.6 BEST 7.0 

PTM2 -110189.7471 -106395.3983 6.7 BEST 8.2 

PTM3 -110111.8833 -106403.6999 7.1 BEST 11.6 

PTM4 -110049.5592 -106442.2117 1.6 BEST 2.6 

 

 


