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

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

1.1 Caracterização do forçamento meteorológico e oceanográfico 

1.1.1 Vento 

Entregável 1.1.1.a Caracterização do regime de ventos no litoral 

1.1.2 Precipitação 

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

Entregável 1.1.2.b Estimativas de descarga sólida fluvial potencial 

1.1.3 Marés 

Entregável 1.1.3.a Caracterização do regime de marés 

1.1.4 Correntes 

Entregável 1.1.4.a Caracterização das correntes costeiras 

1.1.5 Sobre-elevação meteorológica 

Entregável 1.1.5.a Caracterização da sobre-elevação meteorológica 

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

1.1.6 Nível médio do mar 

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

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

1.1.7 Ondas 

Entregável 1.1.7.a Caracterização do clima de agitação ao largo 

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

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

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

1.2 Caracterização da margem terrestre na situação de referência 

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

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

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

1.2.2.1 Litorais de arriba 

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

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

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

1.2.2.2 Litorais de acumulação 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.3 Avaliação da perigosidade associada à mobilidade da linha de costa 

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

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

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

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

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

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

1.4 Enquadramento das soluções de intervenção 

1.4.1 Em litoral de arriba 

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

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

1.4.2 Em litoral arenoso e nas áreas piloto previamente identificadas 

1.4.2.1 Caracterização da capacidade de ocupação de praias 

Entregável 1.4.2.1.a Caracterização da capacidade de ocupação de praias 

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

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

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

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

Neste Entregável estabelece-se 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. Ao 

cumprir estes objetivos, o presente Entregável não pode ser encarado como substituto das 

opções dos projetos de intervenção que venham a ser realizados, nem como limitação à 

introdução de soluções inovadoras que cumpram porém os princípios gerais pelos quais se 

devem reger as intervenções a realizar em contexto de litoral de arriba, sem prejuízo de 

opções de usos e ocupação do território que venham a ser determinados pelas autoridades 

competentes. 

O presente Entregável está organizado em duas partes:  

1. Na primeira são tratados os aspetos relacionados diretamente com o quadro de 

referência a aplicar em projetos de intervenção nas arribas. Estes aspetos são tratados 

em blocos diferenciados em função do tipo de intervenções, desde as mais ligeiras, 

com reduzido impacto visual na paisagem, até às mais pesadas que implicam 

artificialização parcial ou total das fachadas das arribas. São ainda referidos aspetos 

relativos ao controle da erosão superficial e casos especiais que pelo comportamento 

dos materiais constituintes das arribas, se tornam particularmente problemáticos em 

termos da eficiência e durabilidade das intervenções. 

2. Na segunda, sob forma de anexo, incluem-se fichas relativas às 90 praias com arribas e 

uso balnear intenso abrangidas na área de intervenção, que incluem mapas com 

cartografia da crista e base das arribas e informação geológica, e descrição do quadro 

geológico e geomorfológico das arribas com inclusão de indicadores morfométricos e 

número e dimensões das instabilidades inventariadas no decurso deste projeto. 

Para a elaboração deste Entregável contou-se com a experiência da equipa sobre a 

problemática da evolução das arribas, materializada em várias publicações (Marques 1997a, 

1997b, 1998, 2000, 2003, 2006a, 2006b, 2008, 2009, 2013; Marques et al., 1989, 2003, 2011, 

2013); Redweik et al., 2009; dissertações de doutoramento e mestrado (Marques, 1997a; 

Matildes, 2009; Queiroz, 2012; Penacho, 2012), relatórios técnicos de estudos geológicos para 

obras de intervenção em arribas (Tamariz-Azarujinha; Forte do Belixe; Ponta da Baleeira, 

Albufeira) e estudos de âmbito geral (POOC Alcobaça-Mafra, POOC Sintra-Sado; POOC Burgau-

Vilamoura; Guia para a redução de riscos de movimentos de massa nas zonas balneares dos 

Açores; Estudo da evolução das arribas do Algarve Central; Orientações Estratégicas da REN, 

Litoral e Instabilidades em vertentes), bem assim como informações de base e procedimentos 

práticos que tem sido utilizados nas áreas de intervenção da ARH do Algarve e da ARH do Tejo 

(ambas atual APA, I.P.) De facto, deve notar-se que o trabalho desenvolvido pelos técnicos da 

atual Agência Portuguesa do Ambiente, primeiro no Algarve e depois na área de intervenção 
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da ARH do Tejo, foi pioneiro no tratamento das questões relacionadas com a gestão e 

prevenção de riscos em litorais de arriba, pelo que o conteúdo do presente relatório retoma 

muita da experiência prática já conhecida e elementos resultantes da observação da eficiência 

de intervenções já realizadas. 

 

2 Princípios gerais 

As intervenções de estabilização de arribas podem assumir leque variado de opções, desde 

intervenções pesadas de engenharia que conduzem à cobertura e artificialização total ou 

parcial das faces das arribas, até intervenções de muito reduzido impacto visual, com mínima 

ou nula inclusão de elementos artificiais. A opção por diferentes tipos de intervenção depende 

de uma multiplicidade de fatores, entre os quais se salientam o entendimento sobre o tipo de 

uso e ocupação do solo previsto ou desejado pelas autoridades competentes, as disposições 

constantes de planos de ordenamento do território, o grau de perigo ou risco envolvido no uso 

das praias e das zonas adjacentes ao sopé das arribas e a crescente preocupação das 

autoridades e populações para a importância dos valores ambientais.  

No que respeita às questões relacionadas com a prevenção de riscos importa estabelecer uma 

separação entre praias cujo uso é predominantemente de tipo balnear, com utilização intensa 

sazonal, daquelas que, situadas em contexto urbano, tem uso intenso durante todo o ano, 

visto que constituem locais privilegiados de atividades de lazer para as populações locais, para 

além do uso balnear sazonal. Estes dois tipos de praias tem requisitos de segurança, de 

utilização e de preservação distintos, pelo que, sempre que julgado necessário, são abordadas 

de forma distinta. 

Assumindo que as preocupações de preservação ambiental e paisagística prevalecem na 

maioria dos casos, e que só em casos muito especiais, em que valores patrimoniais ou 

históricos se sobrelevem e possam justificar intervenções de carácter pesado, os princípios 

gerais orientadores seguidos neste quadro de referência de intervenções nas arribas são os 

seguintes: 

 Preservação ambiental e paisagística, que implica que as intervenções devam ser as 

necessárias e suficientes para a prevenção de riscos, produzindo a menor perturbação 

visual e ambiental possível. 

 Só excecionalmente devem ser consideradas soluções de estabilização de arribas 

destinadas a promover a segurança de estruturas edificadas junto à crista. De facto, 

deve ter-se em conta que o projeto e execução de obras de estabilização nas arribas é 

normalmente muito difícil e que a sua durabilidade resulta geralmente diminuída face 

à agressividade do meio, o que conduz a custos económicos geralmente muito 

elevados. Nestes casos, a simples comparação dos custos de obras de estabilização 

com o valor económico das estruturas a proteger constitui guia para a tomada de 

decisões sensatas sobre a viabilidade das intervenções, ou pelo contrário, a remoção 
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das estruturas em risco. Por outro lado, é de considerar que na maior parte da 

extensão das arribas da área de intervenção, estão em vigor, há mais de uma década, 

faixas de risco e de proteção adicional destinadas a evitar a ocupação de áreas 

consideradas como potencialmente perigosas, pelo que a ocupação destas zonas se 

encontra já legalmente acautelada. 

 Procura-se que a tipologia de soluções seja fundamentalmente condicionada pelos 

processos ativos de evolução das arribas e pelas condições geológicas, geotécnicas e 

das estruturas e construções locais, devendo adotar-se sempre as soluções de menor 

impacte também com melhor relação custo benefício. 

 Uma das zonas de debilidade da eficiência das intervenções nas arribas ou em outros 

locais reside na deficiente inspeção e manutenção periódica, que acarreta o avolumar 

de avarias ou deficiências cuja correção posterior se torna desnecessariamente 

dispendiosa. Neste contexto, a existência de equipas técnicas treinadas e dedicadas às 

tarefas de monitorização e acompanhamento do litoral seria particularmente 

vantajosa, porque permitiria criar rotinas e calendarização para as tarefas de inspeção, 

o que permitiria atuar precocemente na deteção de problemas e sua solução menos 

gravosa em termos económicos, permitindo também explorar de forma mais eficiente 

os períodos de tempo das coberturas de garantia das obras realizadas. 

 

3 Quadro de referência a aplicar em projetos de 

intervenção nas arribas 

Do conjunto de ações possíveis em termos da prevenção de efeitos nefastos relacionados com 

a evolução das arribas, destacam-se as medidas de prevenção articuladas em dois níveis 

principais: definição nos instrumentos de ordenamento do território (POOC e REN) e aplicação 

no terreno de faixas de risco e/ou salvaguarda relativamente aos processos de evolução 

natural das arribas, dominados pela ocorrência de movimentos de massa de tipos e dimensões 

variadas e sinalização de aviso acompanhada ou não por barreiras físicas destinadas a evitar a 

utilização de zonas perigosas. 

As faixas de risco ou salvaguarda estão já consagradas em vários dos POOC em vigor e, na área 

de intervenção, nos POOC Alcobaça-Mafra e Sintra-Sado, que cobrem a maior parte do litoral 

de arriba em estudo. Neste domínio foram atualizadas as faixas de risco em vigor e criadas 

novas faixas nos setores onde não estavam estabelecidas, baseadas em inventários de 

instabilidades ocorridas no passado e que são objeto do Entregável 1.3.3.a Estudo da 

adequabilidade das faixas de risco/salvaguarda definidas no POOC em vigor, incluído no 

presente projeto.  

Uma análise crítica do estado atual dos conhecimentos mostra que as faixas de risco e 

salvaguarda relativas às zonas adjacentes à crista das arribas estão apoiadas em inventários de 
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instabilidades robustos, que abrangem cerca de 6 décadas de ocorrências maiores, pelo que se 

terá atingido nível satisfatório de confiança relativamente à eficiência destas figuras na 

prevenção de riscos sem porém terem dimensões excessivas, que penalizem 

injustificadamente o uso do território. 

As faixas de risco adjacentes ao sopé carecem ainda de muito trabalho de investigação e 

recolha sistemática de informação das instabilidades ocorridas nas arribas, para permitir o 

estabelecimento de modelos de comportamento eficazes e com o melhor ajustamento 

possível às condições geológicas, geomorfológicas e geotécnicas de cada local. 

No que respeita à sinalização de zonas de perigo, salienta-se o trabalho meritório que tem sido 

desenvolvido na totalidade da área de intervenção, tanto mais que a agressividade das 

condições do meio e os efeitos de ações de vandalismo, tem conduzido as autoridades a um 

esforço continuado de reposição de sinais destruídos. Neste contexto, parece inevitável que 

este trabalho tenha que ser continuado, numa base anual, visto que em muitos locais, basta 

um temporal violento para destruir a sinalização. A experiência dos técnicos da APA, I.P. e de 

outros organismos envolvidos deverá ser aproveitada no sentido da otimização dos materiais a 

utilizar na sinalização a colocar em diferentes locais, de forma a assegurar a melhor relação 

custo-benefício, o que pode levar à adoção de painéis construídos com materiais mais baratos 

e, naturalmente menos resistentes às intempéries, nos locais em que é previsível que a ação 

do mar os possa destruir com frequência anual, durante as épocas de temporais, enquanto em 

locais menos expostos à ação direta do mar, seja de recomendar a adoção de materiais 

duráveis, mas certamente substancialmente mais caros. 

Para além da sinalização de perigo, que tem sido eficientemente instalada e mantida, sugere-

se que, nos acessos às zonas balneares possam existir painéis explicativos, didáticos, que 

alertem para os perigos decorrentes da permanência na vizinhança imediata das arribas, mas 

também de outros perigos relacionados com a utilização balnear das praias, onde para além de 

aspetos de prevenção de caráter geral, possam ser advertidos os utentes para situações 

específicas potencialmente perigosas de cada praia. 

Neste contexto, sugere-se que a informação a apresentar em painéis de sinalização inclua, 

para além de outros aspetos que venham a mostrar-se convenientes: 

 A natureza e extensão do perigo de instabilidades nas arribas. 

 A qualidade da água balnear. 

 A existência de perigos para a utilização balnear (correntes, depressões, leixões ou 

rochedos destacados, destroços na zona submersa, entre outros). 

 A existência de estruturas de apoio. 

 A existência de meios de salvamento e, na sua ausência, formas eficientes de chamar 

meios de salvação ou emergência. 

Para além da sua instalação nos locais de acesso às zonas balneares, a informação contida nos 

painéis poderá ser disponibilizada através da internet (por exemplo no portal da APA, I.P.), 

bem assim como através de recomendações e textos explicativos disponíveis on line tendentes 
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à consciencialização dos utentes para a adoção de condutas que minimizem as possibilidades 

de serem afetados pelos fenómenos de instabilidade nas arribas, para além de outras 

indicações úteis sobre percursos e aspetos particulares da flora, fauna, geologia e património, 

ampliando-se desta forma o âmbito da informação já disponibilizada pela APA, I.P.. Sob este 

ponto de vista poderá ser obtida inspiração nos materiais didáticos disponibilizados na página 

do United States Geological Survey (http://www.usgs.gov/ ), nomeadamente sob a forma dos 

documentos designados fact sheets. 

Sugere-se ainda que a sinalização e os textos tenham carácter pedagógico e não apenas de 

aviso, com inclusão de conteúdos muito simples e diretos, sobre as formas e frequência dos 

fenómenos de instabilidade e do seu carácter natural e recorrente na evolução das arribas. 

A questão dos idiomas a incluir na sinalização deverá ser equacionada de acordo com a 

experiência sobre as origens dos utilizadores. O Português e Inglês não parecem suscitar 

quaisquer dúvidas, podendo ainda considerar-se o Castelhano, Alemão e Francês, em função 

da perceção das origens predominantes dos utilizadores. 

Para além da sinalização, e em continuidade com muitas das ações já realizadas, reforça-se a 

ideia de que, nas zonas particularmente perigosas, em que o princípio da precaução aconselhe 

a interdição, deverão, sempre que possível, ser colocadas barreiras físicas, construídas com 

materiais apropriados às condições locais. 

Como barreiras físicas eficientes reforça-se a sugestão da continuação de medidas que tem 

sido utilizadas, com reduzido impacte visual e custo associado, blocos de rocha, 

preferencialmente colhidos na zona, a delimitar zonas perigosas em acessos viários e 

estacionamentos. Em zonas não atingidas diretamente pelo mar sugere-se a adoção de 

vedações de madeira tratada. Em zonas atingidas frequentemente pelo mar ou em situações 

de emergência poderá recorrer-se a varões de aço de construção cravados no substrato, 

ligados por fitas de sinalização. 

Para a eficaz implementação das medidas referidas, parece ser recomendável que existam 

equipas dedicadas a estas tarefas integradas na instituição responsável pela gestão do litoral, 

para assegurar a acumulação de experiência e conhecimento pormenorizado da totalidade da 

orla costeira e a continuidade dos trabalhos necessários para a prevenção de riscos e 

acidentes, e a sua execução em tempo útil. Estes trabalhos incluem: 

 Inventariação de todas a instabilidades ocorridas nas arribas, com registo sistemático 

de características como os aspetos morfométricos (altura da arriba, comando do topo 

da superfície de roturas, extensão e percurso dos materiais deslocados) 

geomorfológicos (perfil da arriba, fatores preparatórios e desencadeantes, circulação 

de água, ação do mar no sopé), tipologia das instabilidades, descrição dos materiais 

envolvidos e aspetos da geologia local relevantes para o problema. É de salientar que 

o inventário de instabilidades caracterizadas por observação direta no terreno, levada 

a efeito por técnicos da APA, I.P. com colaboração da equipa do presente projeto 
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constituiu base fundamental para revisão das faixas de risco adjacentes ao sopé que 

foi tratada no Entregável 1.3.3.a. 

 Identificação de situações de perigo ou de instabilidade iminente. 

 Verificação sistemática de falhas e/ou lacunas de sinalização. 

 Identificação de locais onde seja urgente realizar operações de desmonte controlado. 

 Identificação de zonas a interditar e efetuar a sua delimitação com barreiras 

adequadas. 

 Identificação de zonas de risco para estruturas. 

  

3.1 Requisitos gerais dos estudos para projetos de intervenção nas 

arribas 

Os estudos geológicos e geotécnicos a realizar para apoiar os projetos de intervenção nas 

arribas devem cumprir conjunto de requisitos mínimos necessários para que as obras 

consigam enquadrar-se numa perspetiva de equilíbrio entre a prevenção de riscos e a 

preservação ambiental e paisagística.  

Os aspetos a considerar nos referidos estudos são os seguintes: 

 Identificação e caracterização dos tipos e dimensões de instabilidades ocorridas na 

zona, utilizando observações de campo e análise dos inventários de instabilidades 

ocorridas no passado que estejam disponíveis. 

 Levantamento de logs pormenorizados das camadas existentes e caracterização das 

descontinuidades do maciço, incluindo orientação e espaçamento das famílias 

principais, e identificação de fraturas ou zonas de baixa resistência suscetíveis de 

provocar a ocorrência de instabilidades. 

 Produção de cartografia detalhada das unidades litológicas existentes na zona. 

 Produção de alçados das fachadas expostas das arribas com cartografia das unidades 

litológicas e/ou camadas ou conjuntos de camadas aflorantes. 

 Produção de alçados com zonamento geotécnico da totalidade das fachadas das 

arribas, definido de acordo com as camadas ou conjuntos de camadas identificadas 

nos logs e o espaçamento das descontinuidades, medido no terreno, nos locais 

acessíveis, ou estimado através de métodos indiretos como levantamentos produzidos 

com scanner Laser 3D, fotogrametria terrestre, ou, no mínimo, alçados 

pormenorizados produzidos por fusão ou colagem de fotografias, devidamente 

corrigidos dos efeitos de perspetiva e escala. Nestes alçados devem ser assinalados 

eventuais blocos com dimensões muito superiores às dos restantes, bem assim como a 

presença de indícios de instabilidade eminente como consolas, fraturas abertas, zonas 

descomprimidas ou mais alteradas do maciço rochoso, fraturas com orientação muito 

desfavorável em termos da estabilidade, zonas ou camadas de baixa resistência e 

também a presença de ressurgências de água. 



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

 

 

Entregável 1.4.1.1.a  15 
Junho de 2013 
 

 Produção perfis transversais das arribas com indicações sobre a litologia e orientação 

de fraturas principais. 

 Identificação e caracterização de tipos e dimensões caraterísticas das instabilidades 

esperadas e sua localização. 

 Análise de estabilidade dos setores potencialmente instáveis das arribas com recurso a 

modelos numéricos apropriados aos maciços e à tipologia e geometria das roturas 

esperadas; 

Só após a obtenção da informação referida acima e ponderados os condicionamentos locais 

em termos da presença de estruturas suscetíveis ou não de remoção ou deslocamento, se 

poderão equacionar, partindo das soluções mais simples para as mais complexas, até se atingir 

equilíbrio entre os objetivos de prevenção de riscos, preservação paisagística e ambiental e 

custos económicos das intervenções. 

 

3.2 Tipologias de intervenções  

As intervenções a realizar para a prevenção de riscos decorrentes da ocorrência de 

instabilidades nas arribas podem assumir os mais variados aspetos, desde as mais ligeiras, que 

implicam reduzido ou nulo impacto visual, até àquelas que implicam a artificialização total da 

fachada exposta (ver, para análise pormenorizada de toda esta problemática Abramson et al., 

2002 e Sunamura, 1992). Abordam-se problemas previstos ou observados em cada tipo de 

intervenção e são feitas recomendações baseadas na experiência anterior e na observação do 

comportamento de obras existentes. 

 

3.2.1 Desmontes controlados  

Desmonte controlado de zonas de arriba/blocos instáveis. Trata-se de solução de intervenção 

com impacte visual relativamente reduzido e que tende a minimizar-se com o passar do 

tempo. São aplicáveis a situações em que os desmontes possam ser efetuados em segurança a 

partir do sopé, com o auxílio de retroescavadoras com capacidade adequada, que, nos 

modelos mais correntes tem alcance até cerca de 6 m, mas as de maior capacidade (giratórias), 

podem atingir cerca de 15 m.  

Desmonte controlado de zonas de arriba/blocos instáveis. Trata-se de solução de intervenção 

com impacte visual relativamente reduzido e que tende a minimizar-se com o passar do 

tempo. São aplicáveis a situações em que os desmontes possam ser efetuados em segurança a 

partir do sopé, com o auxílio de retroescavadoras com capacidade adequada (giratórias), que 

em regra não excedem 10 m.  

Os desmontes com retroescavadora realizados a partir da crista das arribas só são 

recomendáveis em situações em que seja possível efetuar o guiamento do operador do 
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equipamento a partir de uma localização segura. Em alternativa sugere-se que nestes casos 

possam ser utilizados sistemas de câmaras de vídeo ligadas a monitor instalado na cabine do 

operador para permitir ações mais eficientes e seguras. 

Em alternativa à utilização de retroescavadora, quando existirem fendas de tração ou fraturas 

com abertura suficiente, os desmontes poderão ser desencadeados pela ação de almofadas 

acionadas por ar comprimido ou hidráulicas, ou cunhas metálicas de acionamento hidráulico, 

desde que haja possibilidades práticas de instalar estes equipamentos nos locais desejados. 

Trata-se de equipamentos de custo relativamente reduzido, portáteis, atuados por bombas 

hidráulicas de acionamento manual, que permitem aplicar forças muito elevadas aos blocos de 

rochas instáveis promovendo a sua queda. 

Para efetuar desmontes em arribas altas, sugere-se a utilização, sobre a qual não existe 

experiência prévia, de bolas de demolição acionadas por grua situada tanto no sopé como no 

topo da arriba, em localizações seguras. Para atuação a partir da crista das arribas poderá ser 

recomendável a utilização de sistemas de câmaras de vídeo ligadas a monitor instalado na 

cabine do operador 

As possibilidades de realização de desmontes terão que ser avaliadas caso a caso, em função 

das condições da arriba, acessos, equipamentos e técnicas disponíveis, sendo a experiência já 

adquirida e a adquirir neste tipo de trabalhos fundamental para promover a sua segurança e 

eficiência. 

A realização de desmontes controlados deve obedecer à legislação e normas em vigor em 

termos de segurança, não devendo ser efetuados sem que haja planos de segurança 

adequadamente estabelecidos e implementados no terreno. 

Os desmontes controlados constituem ainda oportunidades excelentes para a monitorização 

do percurso dos blocos deslocadas, que pode ser efetuada pela utilização de pares de câmaras 

fotográficas localizadas em pontos com coordenadas bem determinadas, com capacidade para 

vídeo de alta resolução (HD), elevada velocidade de captura de imagem (pelo menos 30 

imagens por segundo) em funcionamento sincronizado. A análise das imagens colhidas com a 

utilização de técnicas de fotogrametria digital permite determinar a velocidade de 

deslocamento e angular dos blocos, permitindo calibrar parâmetros fundamentais para a 

simulação dos percursos de quedas de blocos utilizando software apropriado, os chamados 

coeficientes de restituição. 

 

3.2.2 Reperfilamentos 

Correspondem a operações de modelação das fachadas das arribas em áreas mais alargadas 

do que as dos desmontes controlados. Pressupõem impacte visual maior do que o provocado 

pelos desmontes controlados, mas que tenderá a diluir-se no tempo pela ação da erosão 

superficial. Deverão preferencialmente ser realizados em arribas compostas por solos ou 

rochas brandas, ou em casos em que o maciço rochoso, mesmo que inclua camadas de rochas 



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

 

 

Entregável 1.4.1.1.a  17 
Junho de 2013 
 

resistentes mas intercaladas por camadas pouco resistentes, como por exemplo no caso de 

maciços compostos por alternâncias de margas e calcários margosos, ou margas e argilas e 

arenitos, muito descomprimidos e muito fraturados, cuja estabilização se mostre muito difícil. 

Este tipo de intervenções só poderá ser naturalmente ser utilizado em arribas com altura 

relativamente reduzida, com alturas que não excedam muito os 10 m, que possibilite a 

realização prática das operações de escavação com equipamentos correntes e quando exista 

espaço livre junto à crista que possibilite o seu recuo.  

3.2.3 Redes de proteção contra quedas de blocos 

Trata-se de dispositivos de utilização corrente em escarpas rochosas e que se destinam 

fundamentalmente a reduzir o percurso de blocos instabilizados, e reduzir em consequência a 

faixa de terreno afetada junto ao sopé. No contexto das arribas destinam-se a reduzir a largura 

da faixa de risco adjacente ao sopé, permitindo aumentar a área de praia útil e a segurança 

dos utilizadores dos passeios marginais. 

De acordo com a literatura técnica, especificações dos fabricantes e experiência prática, as 

características técnicas das redes, nomeadamente a sua resistência, deverão ser apropriadas 

às dimensões dos blocos suscetíveis de se destacarem da fachada das arribas, considerando 

como referencia no cálculo de resistência do arame e malha o maior bloco presente na arriba 

ou identificado na área de dejeção, proveniente da arriba. Para a determinação da dimensão 

dos blocos destacáveis é necessário que os estudos de apoio aos projetos sejam realizados 

contemplando a caracterização das descontinuidades do maciço, incluindo orientação e 

espaçamento das famílias principais e zonamento da totalidade das fachadas das arribas 

definido de acordo com o espaçamento das descontinuidades, medido no terreno, nos locais 

acessíveis, ou utilizando métodos indiretos como a medição em alçados obtidos por scanner 

Laser 3D, fotogrametria terrestre, ou, no mínimo, alçados pormenorizados produzidos por 

colagem de fotografias, devidamente corrigidos dos efeitos de perspetiva e escala. 

As observações realizadas em obras existentes levam a recomendar que, pela sua maior 

resistência e menor impacte visual, sejam utilizadas preferencialmente redes de malha não 

entrelaçada, construídas com materiais de elevada resistência à corrosão, particularmente 

importante em meios muito agressivos para a conservação de objetos metálicos, 

fundamentalmente pela ação do aerossol de água salgada resultante da rebentação das ondas.  

A amarração das redes na sua extremidade superior deverá ser efetuada com dispositivos 

apropriados e em locais não suscetíveis de serem afetados por recuo da crista resultante da 

ocorrência de movimentos nas arribas. Para selecionar locais e distâncias de amarração à crista 

das arribas, deverão ser utilizadas a observação cuidadosa das condições locais, bem assim 

como o inventário de instabilidades ocorridas em arribas de composição e morfologia 

semelhante. As fichas de praias com arribas incluídas em anexo contêm informações relativas 

ao número e dimensões dos movimentos inventariados e constituem base de trabalho 

preliminar para o projeto e instalação deste tipo de dispositivos. 
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Na fase de instalação das redes, os diferentes painéis, com orientação vertical, da crista para a 

base da arriba, devem ser unidos e ligados lateralmente com dispositivos apropriados, 

seguindo as recomendações dos fabricantes, devendo assegurar-se que a resistência das 

ligações seja da mesma ordem de grandeza da resistência da rede utilizada. Deve ser sempre 

que possível, evitada a instalação de painéis de rede com emendas ou uniões ao longo do seu 

comprimento, visto que estas uniões são tendencialmente zonas de menor resistência na 

direção de queda dos blocos. 

A extremidade inferior das redes deve ser terminada também de acordo com o objetivo do 

projeto e as recomendações dos fabricantes. Dependendo do espaço disponível para conter os 

blocos junto ao sopé da arriba as redes podem ser fechadas, amarradas ao maciço junto ao 

sopé, ou abertas, terminadas geralmente com tubos metálicos que devem também ser 

resistentes à corrosão. 

Os sistemas de redes de proteção contra a queda de blocos podem ser complementados por 

outros dispositivos situados no sopé, como valas e muros de espera, ou em localizações 

ajustadas às condições locais, por barreiras dinâmicas. 

 

3.2.4 Barreiras dinâmicas 

Podem ser utilizadas isoladamente ou em conjugação com redes de proteção contra quedas de 

blocos, e destinam-se a amortecer ou deter totalmente massas de rochas instabilizadas, com 

volumes caracteristicamente maiores do que os que são comportáveis pelas redes de proteção 

contra quedas de blocos. No projeto deste tipo de dispositivos, deverão utilizados estudos 

sobre a compartimentação dos maciços para a determinação da dimensão dos blocos 

potencialmente instáveis, com as características gerais indicadas para as redes de proteção, as 

recomendações dos fabricantes, devendo ser prestada particular atenção aos locais de 

amarração de postes e cabos de retenção. 

 

3.2.5 Valas e outros dispositivos de retenção de sopé 

Tem como objetivo limitar a propagação do movimento dos blocos instabilizados para zonas 

mais distantes do sopé das arribas. As suas características dependem das condições locais, que 

incluem: espaço de areal disponível; natureza do substrato na vizinhança imediata das arribas; 

altura das arribas; dimensão previsível das instabilidades e materiais disponíveis na zona (solos 

e rochas). As valas poderão ser utilizadas em conjugação com redes de proteção contra a 

queda de blocos e, serão recomendáveis em praias situadas em zonas não urbanas, ou seja 

com utilização balnear sazonal. 
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Nos casos em que exista grande extensão de areal, as valas poderão ser construídas com 

areias da própria praia, como é por exemplo o caso da vala e elevação construídas na zona 

adjacente ao sopé da escarpa da Nazaré. 

Na maioria dos casos, a limitada extensão de areal leva a que as valas sejam construídas com 

solos e rochas de origem local ou próxima. 

Sempre que possível, as valas deverão seguir as seguintes recomendações: 

 A geometria da vala deve ser adequada para absorver os movimentos mais frequentes 

que possam ocorrer nas arribas. Para este efeito deve ser tida em conta a informação 

relativa aos inventários de instabilidades ocorridas nas arribas em questão e em outras 

com natureza litológica, estrutura e morfologia semelhantes. 

 Caso a vala e a berma tenham que ser construídos com terras, deverão ser previstos 

dispositivos de prevenção da erosão, em especial no leito da vala, que deve ter 

revestimento impermeável assegurado por exemplo com geomembranas apropriadas, 

cobertas ou não por enrocamentos de proteção. 

 A vala deve ter perfil longitudinal adequado ao escoamento das águas pluviais, e em 

função da área de coleta das águas deve ser provida de caixas coletoras ligadas ao 

paramento de jusante da berma por tubagens de escoamento. A descarga das águas 

pluviais deve ser concebida de forma a não permitir a ocorrência de erosão ravinante 

nos materiais de aterro ou enrocamento. 

 Sempre que possível, a vala deve ser limitada do lado do mar, por berma aplanada 

com largura praticável de pelo menos 3m, para permitir a circulação de máquinas para 

proceder às operações de manutenção. Dependendo da composição dos materiais 

naturais disponíveis para a sua construção a berma deverá ser reforçada com geotêxtil 

ou geogrelha apropriada para reforço e resistência à erosão de pavimentos em terra. 

 O talude virado ao mar da berma da vala deve ser construído em enrocamento, de 

preferência utilizando blocos caídos da arriba, se existirem em quantidade suficiente, 

para assegurar compatibilidade paisagística com as arribas e a resistência contra a 

erosão superficial e o ataque das ondas em períodos de temporal.  

 A fundação do enrocamento deve ser encastrada na plataforma subjacente à praia, 

para lhe conferir resistência face ao rebaixamento da praia em períodos de temporal. 

Em praias em contexto urbano, com utilização praticamente contínua ao longo do ano, poderá 

justificar-se a construção de estruturas de retenção do tipo muro de espera a delimitar a vala 

de retenção, do lado do mar. No projeto destes muros dever-se-á ter em conta a dimensão 

esperada dos fenómenos de instabilidade das arribas, relativamente à qual deve ser tida em 

conta a informação contida nos inventários de instabilidades existentes. As características 

destas estruturas deverão ser mais exigentes do que as correspondentes em praias de uso 

essencialmente sazonal, visto que, os movimentos maiores nas arribas tendem a ocorrer 

preferencialmente fora da época balnear, se bem que instabilidades neste contexto possam 

ocorrer mesmo no verão, como foi bem ilustrado pelo acidente ocorrido na Praia Maria Luísa, 

no Algarve, em 21/08/2009, que provocou 5 mortos. 
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3.2.6 Estabilização de fachadas de arribas em maciços rochosos 

Para a estabilização de segmentos de fachadas de arribas em que seja necessário garantir 

elevada segurança e que existam constrangimentos de espaço decorrentes de estruturas que 

não possam ser removidas ou frentes urbanas consolidadas, ou onde as soluções mais ligeiras 

não sejam consideradas suficientes, poderão ser utilizadas soluções mais pesadas empregues 

isoladamente ou em combinação, que incluem: 

 Redes de suporte com pregagens e/ou ancoragens. Estes dispositivos deverão ser 

projetados de acordo com as características de compartimentação e dimensões dos 

maciços onde vão ser aplicadas. As pregagens e ancoragens devem ser de tipo 

definitivo, com proteções apropriadas contra a corrosão. Nos casos em que sejam 

utilizadas ancoragens é recomendável que algumas destas sejam providas de sistemas 

que permitam monitorizar periodicamente o seu estado de tensão. 

 Injeções calda de cimento de consolidação realizada em furos de sondagem realizados 

para este efeito. 

 Betão projetado, sendo neste caso recomendável a possibilidade de utilização de 

malhas de aço e de fibras de reforço, para melhorar a resistência ao fendilhamento. 

Deverá ser tida particular atenção aos extremos das zonas tratadas, visto que 

correspondem habitualmente aos locais onde mais rapidamente se instala a 

degradação da cobertura de betão projetado. Para melhorar a integração paisagística 

das fachadas das arribas cobertas com betão projetado, devem ser adicionados 

pigmentos que confiram ao betão aparência aproximada à dos terrenos naturais que 

cobre. A projeção de betão deve ser antecedida da instalação de tubos instalados em 

furos escavados na rocha, em sentido ascendente, em locais de circulação preferencial 

de água, nomeadamente em descontinuidades abertas e no topo de camadas 

impermeáveis. Após a instalação da cobertura de betão, os tubos previamente 

instalados asseguram a drenagem do tardoz, evitando a acumulação de água no 

maciço e a consequente geração de impulsos instabilizadores. É de referir que as 

soluções de betão projetado tem tido comportamento muito deficiente nas rochas 

argilosas da Jurássico superior, pelo que a sua utilização em situações em que ocorram 

camadas espessas de argilitos, siltitos ou margas deverá ser evitada ou, em alternativa, 

concebidas soluções que possibilitem a sua eficiência e durabilidade. 

 Dispositivos de drenagem.  

 Muros de suporte. Deverão ser projetados de acordo com as boas normas e com 

características ajustadas aos esforços instabilizadores esperados, devendo ser 

naturalmente providos de furos de drenagem que possibilitem a realização de 

operações de manutenção, como por exemplo o aprofundamento dos furos com o uso 

de martelo pneumático. 
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 Muros de suporte com ancoragens. À semelhança dos anteriores, deverão ser 

projetados de acordo com as boas normas e com características ajustadas aos esforços 

instabilizadores esperados, devendo ser providos de furos de drenagem que 

possibilitem a realização de operações de manutenção posteriores. 

 

3.2.7 Estabilização de escorregamentos 

Nos casos em que ocorram escorregamentos ou deslizamentos de dimensões consideráveis 

que suscitem risco para estruturas existentes, as ações a empreender devem ser estruturadas 

de forma a que os custos económicos envolvidos não sejam da mesma ordem de grandeza ou 

superiores ao do valor económico das estruturas a preservar. Para contribuir para a tomada de 

decisão fundamentada, sugerem-se as seguintes medidas ou estudos prévios: 

 Retroanálise das roturas ocorridas utilizando modelos apropriados ao tipo e geometria 

das massas deslocadas, para obter estimativas dos parâmetros de resistência dos solos 

ou rochas que efetivamente foram os correspondentes ao comportamento real do 

terreno e, em seguida estimar quais os fatores desencadeantes e sua intensidade ou 

magnitude (subescavações no sopé, posição do nível freático/piezométrico, efeitos de 

vibrações naturais ou artificiais e sobrecargas). 

 As retroanálises deverão ser realizadas utilizando pelo menos métodos de equilíbrio 

limite rigorosos e que respeitem a configuração da superfície de rotura e a geometria 

das massas instabilizadas, podendo se julgado conveniente, incluir análise 

pseudoestática para avaliar da resposta do sistema às ações sísmicas. 

 Estabelecido este quadro de referência, será possível definir as intervenções 

necessárias e suficientes para controlar os riscos para pessoas e estruturas, devendo 

ponderar-se em primeiro lugar soluções ambientalmente mais compatíveis como 

reforços de sopé com enrocamentos construídos com blocos preferencialmente 

colhidos na zona, de litologias semelhantes às que formam as arribas envolventes, 

reperfilamento do terreno com remoção de cargas a montante associados a 

dispositivos de drenagem do maciço e caleiras de encaminhamento das águas pluviais. 

Só nos casos em que este tipo de soluções se mostrem insuficientes para controlar os 

riscos associados, se deverão equacionar soluções de intervenção mais pesadas. 

Estas recomendações destinam-se a evitar situação como um exemplo paradigmático na área 

de intervenção, onde se recorreu a obras de estabilização pesadas, com grandes muros de 

suporte, enrocamentos de grande volume e rede de caleiras de escoamento das águas pluviais 

para estabilizar escorregamento que afetou apenas parte do jardim duma habitação, ou seja, o 

Estado incorreu despesas totalmente desproporcionadas face ao valor dos elementos em 

risco. 
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3.2.8 Medidas de proteção contra a erosão superficial 

Nesta alínea abordam-se dois problemas distintos: o do impacto e escorrência das águas 

pluviais diretamente sobre as fachadas das arribas e controle de águas pluviais vindas de 

montante. 

Relativamente à proteção das fachadas das arribas contra os efeitos da erosão superficial por 

impacto das gotas de chuva e escorrência difusa ou concentrada nas fachadas das arribas 

referem-se alguns aspetos que dizem fundamentalmente respeito aos terrenos do Jurássico 

superior (segmentos costeiros compreendidos entre São Pedro de Moel e a Ponta da 

Polvoeira, entre Salgados e a Foz do Arelho, entre o Pico da Mota e o Baleal e, especialmente 

entre a Consolação e a praia do Porto da Calada), com composição fortemente dominada pela 

presença de camadas mais ou menos espessas de siltitos, margas e argilitos que, para além de 

terem características geotécnicas muito deficientes, são muito suscetíveis à erosão superficial 

e ao ravinamento. 

A observação de obras de proteção instaladas nestas formações, nomeadamente na Areia 

Branca e em Forte de Paimogo, mostram que, redes com expressão tridimensional, ou seja 

redes de proteção contra a erosão com construção que lhes confere espessura significativa, 

têm sido eficientes no controle da erosão superficial. De facto, desde que adequadamente 

fixadas aos taludes e bem ajustadas, a expressão tridimensional das redes efetua a captura de 

partículas de solo que facilitam a fixação de vegetação, contribuindo o conjunto para a 

redução significativa da intensidade destes fenómenos. As observações campo sugerem a 

eficácia deste tipo de dispositivos em taludes ou vertentes talhadas em siltitos, margas e 

argilitos com declives médios semelhantes aos observados nos segmentos das arribas talhados 

nestes materiais, em situação de equilíbrio dinâmico, com inclinações da ordem de 30° a 35°. 

Nestas intervenções foram identificados alguns pequenos problemas relacionados com a 

resistência insuficiente de alguns dos dispositivos de fixação das redes ao terreno, compostos 

por hastes de plástico cravadas no terreno, algumas das quais já totalmente soltas do 

substrato, pelo que se recomenda a adoção de dispositivos mais resistentes e que assegurem 

um bom ajustamento das redes ao terreno, sem deixar folgas que diminuam a sua eficiência. 

Nos casos em que as faces dos taludes ou vertentes sejam muito irregulares, será 

recomendável proceder à sua regularização e alisamento, para tornar a colocação e ação das 

redes mais eficiente.  

As redes a utilizar deverão naturalmente ter índices de durabilidade elevados em termos de 

resistência à exposição aos raios solares, e preferencialmente com cores aproximadas das dos 

terrenos onde são instaladas. A pesquisa de catálogos de fabricantes conceituados deste tipo 

de redes mostrou que as cores dominantes são o preto e em alguns casos o verde. Seria 

desejável que, caso se antevejam intervenções com extensão considerável, se pudesse 

equacionar junto de fabricantes de redes a possibilidade de as produzir em cor castanha 

avermelhada, mais adequada ao contexto destes solos. 



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

 

 

Entregável 1.4.1.1.a  23 
Junho de 2013 
 

É de referir que as observações de campo, nomeadamente no Forte do Paimogo, evidenciaram 

comportamento claramente deficiente das soluções de betão projetado nestas rochas 

argilosas, em contraste com um comportamento adequado quando aplicado em camadas de 

arenitos. As camadas de solos e rochas subjacentes ao betão projetado sofreram forte erosão 

interna, que gerou cavidades extensa que conduziram á rotura da película superficial de betão 

projetado.  

Verificou-se também que as camadas de arenito constituem geralmente um bom suporte para 

as soluções de betão, pelo que, nos casos em que tal seja necessário, como por exemplo na 

estabilização de cavidades, sapas ou consolas, limitadas superior e inferiormente por camadas 

de arenitos, se poderá recorrer à sua colmatação por betão, ou, para melhor integração 

paisagística, por alvenaria de blocos de arenito fixados por argamassa de cimento. Nestas 

operações de colmatação de cavidades poderá ser recomendável deixar instalados na parte 

superior da intervenção, tubos de plástico apropriados que permitam a posterior injeção de 

suspensões aquosas de cimento (calda de cimento) para permitir o preenchimento de espaços 

vazios e melhorar a aderência e ajustamento ao maciço in situ. 

Ainda nas rochas argilosas em camadas espessas, nos locais onde ocorra escoamento 

concentrado, deve ser equacionado o ensaio de soluções que envolvam o revestimento dos 

talvegues com geotexteis ou geomembranas, protegidas com enrocamentos do tipo colchão 

Reno, para atenuar os intensos fenómenos de ravinamento que se observam no terreno. 

Recomenda-se ainda que sejam promovidos, relativamente a estes solos, estudos tendentes a 

determinar a eficiência nas condições de terreno de soluções de melhoramento do solo face á 

erosão pela adição de cal, cimento ou outros aditivos que se revelem apropriados. 

O controlo da erosão das fachadas das arribas em rochas argilosas é também muito 

dependente da quantidade de águas pluviais afluentes das zonas adjacentes à crista. Para 

mitigar este problema recomenda-se a instalação de valetas de crista, que terão 

necessariamente que ser construídas em materiais flexíveis e resistentes a deformações. De 

facto, considera-se ser inútil a construção, neste tipo de terrenos, de valetas em materiais 

rígidos como o betão, visto que as roturas destas valetas são inevitáveis a curto prazo, 

podendo provocar efeitos mais nefastos do que se não existissem. 

Havendo muito pouca experiência prévia neste tipo de soluções flexíveis, recomenda-se o 

ensaio de soluções que recorram ao uso de geomembranas resistentes aos raios solares, 

eventualmente protegidas por geotexteis, ou a caleiras específicas em materiais plásticos com 

uniões flexíveis que também sejam resistentes aos raios solares. As descargas das valetas de 

crista deverão ser efetuadas em condições controladas, em condutas enterradas ou 

aproveitando talvegues existentes desde que estes sejam devidamente protegidos contra a 

erosão ravinante. As zonas de descarga a jusante devem também ser devidamente tratadas 

para permitir a rápida dissipação das águas sem causar problemas de erosão. 
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3.2.9 Proteções contra a erosão de sopé 

Em algumas situações poderá ser recomendável limitar os efeitos da erosão de sopé das 

arribas. Nestes casos, para além de outras soluções localmente mais ajustadas, poderá 

recorrer-se a proteções aderentes de blocos, compostos preferencialmente por rochas da 

mesma natureza das que formam as arribas, para assegurar integração paisagística adequada.  
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5 Anexos 
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Anexo A. Fichas de enquadramento das praias com uso balnear em litoral 

de arriba (ARH Tejo e Oeste) 
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Procedimento Metodológico 

 

O presente documento foi elaborado com o intuito de descrever o estado atual da arte 

referente ao ano de 2014, nas praias de arriba sob jurisdição da Administração Hidrográfica 

do Tejo e Oeste. Consideraram-se 90 espaços balneares com uso intenso, consagrando as 

delimitações administrativas municipais entre a foz do Rio Liz e o Cabo Espichel. 

A demarcação das arribas foi efetuada por vectorização de duas linhas de referencia, 

superior (crista) e inferior (base), no qual utilizou-se como critério para a definição do limite 

superior, o valor mínimo de declive para rotura em solos não coesivos (≈ 30º), e para o 

limite inferior, padrões geomorfológicos existentes, quer sejam eles de natureza 

deposicional (praia arenosa, depósito de vertente – blocos rochosos ou solos), ou in situ 

(plataforma abrasiva).  

Os dados morfométricos foram obtidos através do levantamento aerofotogramétrico da 

costa continental portuguesa, realizado entre 2001 e 2003, com equidistância entre curvas 

de nível de 2 m. Dada à incompleta cobertura topográfica em domínio de arriba deste 

mesmo levantamento, em determinados locais, resolveu-se remendar esses hiatos com o 

levantamento LiDAR (Light Detection And Ranging) da costa continental portuguesa de 

2011, com varrimento planimétrico de 2 m. A extração dos parâmetros que caracterizam a 

arriba (altura, declive, exposição), foi efetuada em unidades de terreno de 50 m, através de 

análise espacial. 

A caracterização geológica baseou-se num conjunto de referências bibliográficas 

sistematicamente compiladas, publicações nacionais e internacionais produzidas até à data. 

A organização cartográfica das unidades estratigráficas, limites litológicos, acidentes locais 

e regionais, e compreensão tectono-estratigráfica nas arribas, passou pela análise não 

estereoscópica de fotografias aéreas oblíquas obtidas entre os anos de 2006 e 2012 

(disponibilizadas no módulo online do Sistema de Administração do Recurso Litoral – 

SIARL), apoiada por campanhas pontuais no terreno. 

Nas praias contabilizaram-se os elementos artificiais existentes, referentes a intervenções 

recentes, outros identificados com recurso a observação de fotografias aéreas. Desta forma 

possibilita para cada uma das praias definir as arribas sujeitas à atuação da ondulação 

(ativas/naturais), das arribas espacialmente confinadas por presença de estruturas 

aderentes de proteção à abrasão marinha, ou elementos de contenção que minimizam ou 

anulam o processo de evolução natural. 

O inventário de instabilidades das arribas para cada uma das praias, foi obtido por foto-

comparação estereoscópica e estereorrestituição fotogramétrica de fotografias aéreas 

verticais existentes em arquivo, do século XX e de 2010. Adquiriram-se dois levantamentos 

históricos, 1947 e 1958, e outros diversos realizados pela extinta Sociedade Portuguesa de 

Levantamentos Aéreos (SPLAL, Lda.) na costa ocidental portuguesa, datados da década de 
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1930 e 1940, utilizadas como imagens de base. Além destes, trabalhou-se ainda um 

levantamento intermédio de 1980, que permitiu, identificar, localizar e datar as 

instabilidades ocorridas no topo das arribas, ponderando as suas dimensões geométricas. 
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Marinha Grande 

Distrito 
Área 

municipal 
Área municipal 

em DPM 
Frente de 

costa 
Litoral de 

arriba 
Praias de 

arriba 

Leiria 187km2 2,5km2 (1,3%) 19km 4km (21%) 4 
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Praia Velha-Praia da Concha (Marinha Grande) 

 

 Características morfométricas:   
 

Arriba Velha Concha 

Altura (m) 10-13 10-18 

Declive (°) 
Médio 28-49 34-52 

Máximo 50-71 52-77 

Exposição (Quadrante) N SW-W-NW 

 

 Geologia: 

Neste setor de arribas de contorno irregular, afloram 
litologias referentes à Formação de S. Gião (J1-2

SG), do 
Toarciano-Aaleniano (152-145 Ma), e litologias 
atribuídas ao Grupo de Barracão (PBa), estabelecido 
no Piacenziano (3.6-2.6 Ma). A Formação de S. Gião é 
caracterizada essencialmente por calcários margosos 
a calcários compactos no topo, passando a brandos e 
mais laminosos na parte inferior. Por sua vez, o Grupo 
do Barracão engloba areias micáceas e cascalheiras. 
Próximo do topo das arribas estão presentes areias de 
duna (d). 

Apresenta igualmente, uma estrutura exterior com 
estratificação a inclinar 70° para W. Não se observam 
a existência de falhas. 

 

 Inventário de instabilidades: 
 

Arriba Velha Concha 

Intervalo de deteção - 1980-2010 

Nº de instabilidades - 2 

Recuo (m) - 3; 5 

Extensão (m) - 15; 20 

Área (m
2
) - 30; 46 
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Praia de S. Pedro de Moel 

 

 Características morfométricas:   
 

Arriba norte sul 

Altura (m) 16-26 15-22 

Declive (°) 
Médio 40-52 40-52 

Máximo 62-73 62-73 

Exposição (Quadrante) W W-NW 

 

 Geologia: 

As arribas da praia de S. Pedro de Moel são 
constituídas por elementos de natureza 
essencialmente carbonatada (calcários margosos), 
este complexo litológico insere-se na Formação de S. 
Gião (J1-2

SG), de idade jurássica, com génese entre os 
183 e a 172 Ma (Toarciano-Aaleniano). 
Ocasionalmente, intercetam depósitos de areias 
micáceas e cascalheiras, do Pliocénico, com 3,6 a 2,6 
Ma (Piacenziano), pertencentes ao Grupo do 
Barracão (PBa). No topo das arribas, existem 
materiais de cobertura dunar (Holocénico) e 
pontualmente de dunas consolidadas pleistocénicas. 

A estrutura geológica apresenta-se com as bancadas 
calcárias a inclinar em direção ao mar, concordantes 
com o pendor da vertente. A norte da praia de S. 
Pedro de Moel, a orientação é variável, por 
influência diapírica, originando estruturas sobre 
regime dúctil (dobras) e frágil (falhas). 

 

 Inventário de instabilidades: 
 

Arriba norte sul 

Intervalo de deteção 1947-2010 1980-2010 

Nº de instabilidades 13 2 

Recuo (m) 2-9 9; 15 

Extensão (m) 5-30 33; 46 

Área (m
2
) 6-100 250; 325 
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Alcobaça 

Distrito 
Área 

municipal 
Área municipal 

em DPM 
Frente de 

costa 
Litoral de 

 arriba 
Praias de 

arriba 

Leiria 408km2 3km2 (0,7%) 20km 19km (95%) 8 

 



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

 

 

42  Entregável 1.4.1.1.a 
Junho de 2013 

 

 

 

 

 

 

 

  



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

 

 

Entregável 1.4.1.1.a  43 
Junho de 2013 
 

Praia de Pedra Lisa-Praia de Água de Madeiros 

 

 Características morfométricas:   
 

Arriba Pedra Lisa Água de Madeiros 

Altura (m) 12-15 10-23 

Declive 
(°) 

Médio 27-38 25-46 

Máximo 43-80 47-68 

Exposição 
(Quadrante) 

NW W 

 

 Geologia: 

As arribas das praias da Pedra Lisa-Água de Madeiros 
estão presentes: a Formação de Água de Madeiros 
(J1

AM), a Formação de Lemede (J1
L), e o Grupo de 

Barracão (PBa). A Formação de Água de Madeiros, 
com idade atribuível ao Sinemuriano-Pliensbachiano 
(199-182 Ma), é constituída por espessas bancadas 
de dolomitos e calcários dolomíticos. A Formação de 
Lemede, com génese no Pliensbachiano-Toarciano 
(190-174 Ma), apresenta, por seu lado, uma série de 
calcários compactos, margas e raras bancadas de 
calcários margosos. Por fim, no Grupo do Barracão 
de idade piacenziana (3.6-2.6 Ma) predominam 
areias micáceas e cascalheiras. 

A estrutura geológica existente apresenta um pendor 
para o exterior, conforme a exposição da arriba se 
interseta com a estratificação presente (20-30°, W). 
Neste sector estão cartografadas duas falhas, de 
atitudes (norte para sul) N84°W e N63°E. Na arriba 
localizada a sul, a primeira estrutura atrás assinalada, 
estabelece o limite entre a Formação de Água de 
Madeiros e Formação de Lemede. 
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 Inventário de instabilidades: 
 

Arriba Pedra Lisa Água de Madeiros 

Intervalo de deteção 1958-2010 1947-2010 

Nº de instabilidades 1 5 

Recuo (m) 7 2-10 

Extensão (m) 37 14-28 

Área (m
2
) 108 19-151 
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Praia da Pedra do Ouro 

 

 Características morfométricas:   
 

Altura (m) 14-41 

Declive (°) 
Médio 26-42 

Máximo 48-66 

Exposição (Quadrante) W-NW 

 

 Geologia: 

Nas arribas da praia de Pedra de Ouro estão 
presentes: a Formação de Água de Madeiros (J1

AM), 
do Sinemuriano-Pliensbachiano (199-182 Ma), a 
Formação de Lemede (J1

L), com idade atribuível ao 
Pliensbachiano-Toarciano (190-174 Ma), e por fim, o 
Grupo de Barracão (PBa) estabelecido entre os 3.6-
2.6 Ma (Piacenziano). A Formação de Água de 
Madeiros é constituída localmente por espessas 
bancadas de dolomitos e calcários dolomíticos. Por 
sua vez, a Formação de Lemede é composta por uma 
sucessão carbonatada de calcários compactos, 
margas e raras bancadas de calcários margosos. O 
topo da vertente, ocasionalmente, interceta as 
areias micáceas e cascalheiras do Grupo do 
Barracão. Todo este sector encontra-se coberto por 
areias de duna do Quaternário (d).  

Em todo o troço a estratificação das bancadas inclina 
20-30° para W, que origina uma estrutura exterior 
ao pendor característico destas vertentes. Observa-
se a presença de uma falha com atitude de N21°W, 
que separa a Formação de Água de Madeiros da 
Formação de Lemede. 

 

 Inventário de instabilidades: 
 

Intervalo de deteção 1947-2010 

Nº de instabilidades 4 

Recuo (m) 3-8 

Extensão (m) 18-25 

Área (m
2
) 21-71 
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Praia da Polvoeira 

 Características morfométricas:   
 

Arriba norte sul 

Altura (m) 12-40 12-44 

Declive (°) 
Médio 26-47 31-47 

Máximo 58-80 48-77 

Exposição (Quadrante) W-NW W 

 

 Geologia: 

As arribas da praia da Polvoeira são compostas por 
litologias decorrentes da Formação de Água de 
Madeiros (J1

AM), do Sinemuriano-Pliensbachiano 
(199-182 Ma), e por materiais pertencentes ao Grupo 
de Barracão (PBa) estabelecido à 3.6-2.6 Ma 
(Piacenziano). A Formação de Água de Madeiros, de 
natureza carbonatada, é constituída por bancadas de 
dolomitos e calcários dolomíticos. Já o Grupo do 
Barracão apresenta materiais soltos como areias e 
cascalheiras. Por vezes o rebordo superior deste setor 
interceta areias de duna do Quaternário (d).  

As arribas deste troço são caracterizadas por uma 
estrutura para o exterior, fruto da inclinação das 
bancadas entre 20-30° para NW na arriba norte, e 10-
20° para NW na arriba sul. Não apresenta indícios de 
estruturas de regime frágil. 

 

 Inventário de instabilidades: 
 

Arriba norte sul 

Intervalo de deteção 1947-2010 - 

Nº de instabilidades 2 - 

Recuo (m) 3;4 - 

Extensão (m) 8;18 - 

Área (m
2
) 13; 34 - 
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Praia de Paredes de Vitória 

 

 Características morfométricas:   
 

Arriba norte sul 

Altura (m) 11-50 25-50 

Declive (°) 
Médio 29-42 28-36 

Máximo 41-76 45-54 

Exposição (Quadrante) W W-NW 

 

 Geologia: 

No troço costeiro da praia de Paredes de Vitória, 
aflora somente litologias pertencentes ao Grupo de 
Barracão (PBa), com génese entre os 3.6-2.6 Ma 
(Piacenziano). Estas fachadas intercetam areias 
micáceas e cascalheiras, geralmente cobertas, no 
rebordo superior, por areias de duna do Quaternário 
(d). 

Apresenta uma estrutura geológica para o interior, 
tanto a norte como a sul, resultado da intersecção 
entre a exposição W-NW das arribas e o pendor de 
20-30° para SSE das bancadas.  

 

 Inventário de instabilidades: 
 

Arriba norte sul 

Intervalo de deteção - - 

Nº de instabilidades - - 

Recuo (m) - - 

Extensão (m) - - 

Área (m
2
) - - 
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Praia de Vale Furado 

 

 Características morfométricas:   
 

Altura (m) 30-58 

Declive (°) 
Médio 29-65 

Máximo 51-86 

Exposição (Quadrante) W-NW 

 

 Geologia: 

Aflora junto à praia de Vale Furado a Formação de 
Bom Sucesso ( Bs), de idade atribuível ao Eocénico-
Miocénico Inferior (?) (56-13 Ma). É caracterizada, 
nesta área, por bancadas de arenitos (argilosos e 
conglomeráticos) com raras intercalações argilosas.  

A estratificação, neste setor, inclina cerca de 10-20° 
para ESE, indicando uma estrutura geral para o 
interior, excetuando as faixas onde estão presentes 
pequenos vales, em que se observa estruturas para o 
exterior nas vertentes viradas a sul. Não existem 
neste troço presença de falhas. 

 

 Inventário de instabilidades: 
 

Intervalo de deteção 1947-2010 

Nº de instabilidades 10 

Recuo (m) 2-7 

Extensão (m) 8-52 

Área (m
2
) 18-164 
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Praia da Légua  

 

 Características morfométricas:   
 

Altura (m) 30-59 

Declive (°) 
Médio 26-40 

Máximo 44-74 

Exposição (Quadrante) W-NW 

 

 Geologia: 

Na praia da Légua a fachada exposta interseta 
materiais pertencentes à Formação de Bom Sucesso 
e Grupo de Barracão indiferenciadas ( Bs/PBa), 
datadas entre os 56-33 Ma (Eocénico). É constituída, 
neste troço, por uma sucessão de areias, arenitos 
argilosos, conglomerados e argilas, pontualmente 
cobertas no topo por areias de duna do Quaternário 
(d).  

Esta formação apresenta uma estrutura geológica 
normal, com a estratificação a inclinar entre 10-20° 
para N. Não se encontram deformações neste sector.  

 

 Inventário de instabilidades: 
 

Intervalo de deteção 1947-2010 

Nº de instabilidades 1 

Recuo (m) 7 

Extensão (m) 19 

Área (m
2
) 82 
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Praia do Salgado  

 

 Características morfométricas:   
 

Altura (m) 12-29 

Declive (°) 
Médio 21-50 

Máximo 41-87 

Exposição (Quadrante) NW 

 

 Geologia: 

Nas arribas a sul da povoação de Casal dos Salgados 
estão presentes materiais correspondentes à 
Formação da Alcobaça (J3

Al), datada do 
Kimmeridgiano (157-152 Ma). Esta formação é, neste 
trecho, composta por calcários margosos em 
alternância com camadas arenosas. A norte contacta 
com areias de duna do Quaternário (d).  

O suporte rochoso possui uma estrutura geral para o 
exterior ao plano de exposição da arriba, resultante 
da estratificação com pendor para NW e inclinação 
situada entre 20-30°. Não apresenta estruturas de 
deformação frágil. 

 

 Inventário de instabilidades: 
 

Intervalo de deteção 1942-2010 

Nº de instabilidades 9 

Recuo (m) 2-13 

Extensão (m) 9-72 

Área (m
2
) 10-523 
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Praia da Gralha 

 

 Características morfométricas:   
 

Altura (m) 43-106 

Declive (°) 
Médio 21-53 

Máximo 33-81 

Exposição (Quadrante) SW-NW 

 

 Geologia: 

Nas arribas jurássicas praia da Gralha afloram, em 
toda extensão, as Formações de Montejunto e de 
Alcobaça (J3

M/J3
Al) estabelecidas entre os 163-152 

Ma (Oxfordiano-Kimmeridgiano). É composta, neste 
sector, por uma sucessão de arenitos, siltitos e 
litologias margo-calcárias. 

Predomina uma estrutura geológica exterior no 
troço correspondente à praia da Gralha, 
consequência da estratificação com inclinação de 30-
40° para N. Na área a sul do Pico do Facho, a 
estratificação apresenta um pendor para NW, 
resultando numa disposição normal da estrutura nas 
arribas voltadas para sudoeste e exterior nas arribas 
com exposição para NW. De norte para sul, observa-
se respetivamente quatro falhas com orientação 
N52°W, N20°W, N46°W e N42°W. Duas destas 
estruturas tectónicas encontram-se a delimitar um 
movimento de vertente de enormes proporções, 
anterior à janela temporal estudada. 

 

 Inventário de instabilidades: 
 

Intervalo de deteção 1942-2010 

Nº de instabilidades 16 

Recuo (m) 2-150 

Extensão (m) 11-130 

Área (m
2
) 22-13.584 

 

  



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

 

 

52  Entregável 1.4.1.1.a 
Junho de 2013 

 

Nazaré 

Distrito 
Área 

municipal 
Área municipal 

em DPM 
Frente de 

costa 
Litoral de 

arriba 
Praias de 

arriba 

Leiria 83km2 2,3km2 (2,8%) 8km 1,5km (19%) 2 
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Praia do Norte-Praia da Nazaré 

 

 Características morfométricas:   
 

Arriba Norte Nazaré 

Altura (m) 16-36 39-118 

Declive (°) 
Médio 31-44 33-76 

Máximo 50-65 65-85 

Exposição (Quadrante) W-NW S 

 

 Geologia: 

Nas arribas da Praia da Nazaré Norte figuram: a 
Formação de Figueira da Foz, (C1-2

FF), do Aptiano-
Cenomaniano (125-93 Ma), os “Calcários margosos 
de Ourém e Batalha” (C2

OB), de idade cenomaniana 
(100-93 Ma), os “Calcários do Turoniano” (C3), (93-89 
Ma) e por fim, em inconformidade, os 
“Conglomerados e Tufos Vulcânicos de Nazaré e de 
Cós” (C2

Na), do Campaniano-Maastrichtiano (83-66 
Ma). A Formação de Figueira da Foz é composta por 
arenitos grosseiros a conglomerados cauliníferos, 
arenitos argilosos e margas. Sucessivamente aflora 
uma sequência de margas e calcários pertencentes 
aos “Calcários margosos de Ourém e Batalha”.  

No limite superior da formação atrás indicada, surge 
a unidade de Calcários do Turoniano, representada 
nesta área por uma sucessão espessa de arenitos, 
calcários compactos a pouco compactos, e calcários 
margosos. Finalmente, os “Conglomerados e Tufos 
Vulcânicos da Nazaré e Cós” compreendem arenitos 
argilosos e tufos basálticos com intercalações de 
brechas vulcânicas e conglomerados.  

A norte, esta unidade contacta com as argilas e 
conglomerados com elementos siliciosos o complexo 
do Oligocénico e Eocénico (ø) indiferenciados. Foi 
cartografado nos Calcários do Turoniano, na arriba 
virada a norte, uma chaminé vulcânica de natureza 
basáltica (β). 

A estrutura geológica é dada por um monoclinal com 
inclinações 20-30° para NW, que origina uma 
disposição para o exterior nas arribas da praia do 
Norte, e para o interior nas arribas junto à povoação 
da Nazaré. Não se verifica a presença de 
deformações aparentes. 
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 Inventário de instabilidades: 
 

Arriba Norte Nazaré 

Intervalo de deteção 1947-2010 1947-2010 

Nº de instabilidades 4 7 

Recuo (m) 2-4 2-5 

Extensão (m) 12-25 4-25 

Área (m
2
) 23-44 5-60 
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Caldas da Rainha 

Distrito 
Área 

municipal 
Área municipal 

em DPM 
Frente de 

costa 
Litoral de 

arriba 
Praias de 

arriba 

Leiria 255km2 6,3km2 (2,5%) 14km 14km (100%) 1 
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Praia da Foz do Arelho 

 

 Características morfométricas:   
 

Altura (m) 29-65 

Declive (°) 
Médio 25-48 

Máximo 47-80 

Exposição (Quadrante) W-NW 

 

 Geologia: 

A frente rochosa que aflora na praia da Foz do Arelho 
integra materiais pertencentes à Formação de 
Bombarral (J3

Bo), com origem entre 152-145 Ma 
(Tithoniano). Esta formação é constituída por uma 
série de alternâncias entre bancadas espessas de 
arenitos com argilitos de pequena espessura. 

Predomina uma estrutura geológica para o exterior, 
resultado da conjugação da inclinação de 30-40° para 
W com o pendor dominante das arribas para NW. 
Este setor não exibe sinais de presença de falhas. 

 

 Inventário de instabilidades: 
 

Intervalo de deteção 1947-2010 

Nº de instabilidades 7 

Recuo (m) 3-11 

Extensão (m) 15-65 

Área (m
2
) 29-607 
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Óbidos 

Distrito 
Área 

municipal 
Área municipal 

em DPM 
Frente de 

costa 
Litoral de 

arriba 
Praias de 

arriba 

Leiria 142km2 4,2km2 (3%) 7km 6,5km (93%) 3 
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Praia do Bom Sucesso-Praia do Rei Cortiço  

 Características morfométricas: 
 

Arriba Bom Sucesso Rei Cortiço 

Altura (m) 16-41 7-26 

Declive (°) 
Médio 33-73 27-68 

Máximo 56-82 62-84 

Exposição (Quadrante) NW W-NW 

 

 Geologia: 

Nas arribas da praia de Bom Sucesso-Rei Cortiço 
aflora, em todo o setor, a Formação de Figueira da 
Foz (C1-2

FF), com idade atribuível ao Aptiano-
Cenomaniano (125-93 Ma). Integra litologias 
areníticas a conglomeráticas cauliníferas, com 
intercalações de argilas, lenhites e enxofre. 
Ocasionalmente afloram areias pouco consolidadas 
do Pleistocénico (Q). O topo das arribas está coberto 
por areias de duna holocénicas (d). 

Na faixa correspondente à praia Bom Sucesso-Rei 
Cortiço a estratificação das bancadas inclina 10-20° 
para SW, que origina, geralmente, uma estrutura 
normal ao pendor característico destas vertentes. 
Não se observa a existência de falhas. 

 

 Inventário de instabilidades: 
 

Arriba Bom Sucesso Rei Cortiço 

Intervalo de deteção 1947-2010 1947-2010 

Nº de instabilidades 6 9 

Recuo (m) 2-16 2-4 

Extensão (m) 8-410 9-168 

Área (m
2
) 3.284 11-395 
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Praia d’El Rei 

 

 Características morfométricas:   
 

Arriba norte sul 

Altura (m) 8-19 10-12 

Declive (°) 
Médio 32-69 24-67 

Máximo 60-82 47-75 

Exposição (Quadrante) W-NW W-NW 

 

 Geologia: 

As arribas da praia d’El Rei são constituídas por 
arenitos a conglomerados cauliníferos, com 
intercalações de argilas, lenhites e enxofre do 
Aptiano-Cenomaniano (125-93 Ma), pertencentes à 
Formação de Figueira da Foz (C1-2

FF). Também afloram 
depósitos pleistocénicos (Q) de areias pouco 
consolidadas e paleossolos orgânicos em 
determinadas áreas. Todo este setor está coberto, 
superiormente, por areias de duna do Holocénico (d). 

A estrutura geológica existente varia entre normal e 
exterior, resultado da intersecção entre a 
estratificação, com inclinações de 5° para NE e a 
exposição da face da arriba. Este setor encontra-se 
afetado por três falhas, com atitudes respetivas (de 
norte para sul) de N8°W, N78°W e N35°E. 

 

 Inventário de instabilidades: 
 

Arriba norte sul 

Intervalo de deteção 1947-2010 1958-2010 

Nº de instabilidades 6 6 

Recuo (m) 2-25 1-3 

Extensão (m) 11-225 7-90 

Área (m
2
) 11-1.480 9-119 
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Peniche 

Distrito 
Área 

municipal 
Área municipal 

em DPM 
Frente de 

costa 
Litoral de 

arriba 
Praias de 

arriba 

Leiria 78km2 3,9km2 (5%) 40km 34km (85%) 10 
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Praia do Pico da Mota 

 

 Características morfométricas:   
 

Arriba norte sul 

Altura (m) 6-17 6-12 

Declive (°) 
Médio 23-65 26-55 

Máximo 47-79 50-76 

Exposição (Quadrante) NW NW 

 

 Geologia: 

Na praia do Pico da Mota estão presentes, a norte, 
materiais do cretácico inseridos na Formação de 
Figueira da Foz (C1-2

FF), e a sul, litologias que fazem 
parte da Formação de Lourinhã (J3

Lo). A Formação de 
Figueira da Foz é, nesta área, composta por arenitos 
a conglomerados cauliníferos com intercalações de 
argilas datadas do Aptiano-Cenomaniano (125-93 
Ma). Por sua vez, a Formação de Lourinhã integra 
litologias areníticas argilosas com intercalações de 
argilitos e margas depositadas Oxfordiano (163-157 
Ma). Por vezes, o rebordo superior está coberto por 
areias de duna do Quaternário (d).  

Apresenta uma estrutura geológica normal com 
inclinação 0-10° para NW. Não se encontram 
deformações de natureza frágil nem dúctil. 

 

 Inventário de instabilidades: 
 

Arriba norte sul 

Intervalo de deteção 1958-2010 1947-2010 

Nº de instabilidades 13 6 

Recuo (m) 1-7 2-3 

Extensão (m) 5-58 6-20 

Área (m
2
) 4-108 6-45 
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Praia da Almagreira  

 

 Características morfométricas:   
 

 

Altura (m) 8-40 

Declive (°) 
Médio 24-64 

Máximo 49-83 

Exposição (Quadrante) W-NW 

 

 Geologia: 

Nas arribas da praia da Almagreira, compreendem na 
totalidade materiais provenientes da Formação de 
Lourinhã (J3

Lo), gerada entre 163-157 Ma 
(Oxfordiano). Possui bancadas de arenitos argilosos 
com intercalações de argilitos e margas. No topo das 
arribas deste troço estão presentes areias de duna do 
Quaternário (d).  

As bancadas pertencentes a esta formação inclinam 
entre 20-30° para NE, o que, associado ao contorno 
irregular das arribas origina disposições normais, 
interiores e exteriores. Neste setor estão presentes 
duas falhas, com orientações (norte para sul) de 
N76°W e N14°E. 

 

 Inventário de instabilidades: 
 

Intervalo de deteção 1947-2010 

Nº de instabilidades 29 

Recuo (m) 1-6 

Extensão (m) 3-61 

Área (m
2
) 2-177 
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Praia do Baleal (norte)/Lagido  

 

 Características morfométricas:   
 
 

Altura (m) 7-12 

Declive (°) 
Médio 24-68 

Máximo 52-81 

Exposição (Quadrante) N 

 

 Geologia: 

Nas arribas da praia do Baleal Norte estão presentes, 
a Formação de Abadia (J3

Ab) e a Formação de 
Lourinhã (J3

Lo), sendo esta última estratigraficamente 
adjacente. A Formação de Abadia, com idade 
atribuível ao Oxfordiano (163-157 Ma) é constituída, 
genericamente, por alternâncias de margas com 
arenitos argilosos. A Formação de Lourinhã 
apresenta, neste troço, bancadas areníticas argilosas 
com intercalações de argilitos e margas. O rebordo 
superior desta faixa costeira encontra-se coberto por 
areias de dunas do Quaternário (d).    

A estrutura geológica existente varia entre normal, 
interior e exterior, conforme a exposição da arriba 
interseta com a estratificação presente (20-30°, E). 
Neste sector estão cartografadas um total de quatro 
falhas, de atitudes (norte para sul): N65°W, N45°W, 
N62°W e N50°W. 

 

 Inventário de instabilidades: 
 

Intervalo de deteção 1947-2010 

Nº de instabilidades 21 

Recuo (m) 1-5 

Extensão (m) 5-36 

Área (m
2
) 4-55 
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Praia do Portinho da Areia  

 

 Características morfométricas:   
 

Arriba norte sul 

Altura (m) 7-24 7-19 

Declive (°) 
Médio 18-62 22-60 

Máximo 45-76 59-80 

Exposição (Quadrante) NE-E SW-W-NW 

 

 Geologia: 

Na praia do Portinho da Areia como também no 
prolongamento para norte em direção à Papôa, 
afloram um total de quatro formações. Estão 
presentes, assim, materiais referentes à Formação de 
Água de Medeiros (J1

AM) e Formação de Coimbra 
(J1

Co), ambas do Sinemuriano (199-190 Ma), litologias 
da Formação de Lemede (J1

L), depositada no 
Pliensbachiano (190-182 Ma), e, finalmente, 
materiais correspondentes à Formação de Vale das 
Fontes (J1

VF) de igual idade. Em termos de 
composição, a Formação de Água de Medeiros 
apresenta, localmente, uma série constituída 
somente por margas calcárias. Por sua vez, a 
Formação de Coimbra é composta exclusivamente 
por calcários dolomíticos. Já a Formação de Lemede, 
nesta área, é constituída por calcários compactos e 
margas. Por último, a Formação de Vale das Fontes 
compreende margas com níveis betuminosos 
alternância com calcários margosos. Ainda a sul do 
Ilhéu da Papôa, encontra-se presente uma brecha 
cretácica de origem vulcânica (bv) (pós-Turoniano?) 
com clastos de calcários, quartzitos, granitos e 
gnaisses. 

As arribas neste setor são muito recortadas e 
incisivas de modo que a estrutura apresenta-se muito 
variável. Em suma, estão presentes estruturas para o 
exterior, interior, normal e sem estrutura (nas 
fachadas onde aflora a brecha vulcânica). A 
estratificação inclina entre 0-10° para WSW no Ilhéu 
da Papôa, aumentando progressivamente para sul 
para 20-30° com rotação para SW na região 
circundante à praia do Portinho da Areia. Não foram 
cartografadas falhas nesta faixa costeira. 
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 Inventário de instabilidades: 
 

Arriba norte sul 

Intervalo de deteção 1980-2010 1958-2010 

Nº de instabilidades 1 6 

Recuo (m) 4 2-5 

Extensão (m) 14 6-40 

Área (m
2
) 23 5-85 
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Praia do Porto da Areia (IPTM, I.P.) 

 

 Características morfométricas:   
 

Arriba norte sul 

Altura (m) 10-21 5-14 

Declive (°) 
Médio 29-63 28-64 

Máximo 53-81 44-81 

Exposição (Quadrante) SE-S SE-S 
  

 

 Geologia: 

As arribas jurássicas da praia do Porto da Areia-Forte 
de Peniche são constituídas, essencialmente, por 
uma série de natureza carbonatada do Aaleniano 
(174-170 Ma) composta por calcários detríticos, 
oolíticos e bioclásticos pertencentes à Formação de 
Cabo Carvoeiro (J2

CC).   

A estratificação presente exibe inclinações entre 10-
20° para SE. Caracteristicamente este sector 
apresenta um perfil muito recortado, o que aliado ao 
pendor da estratificação para SE, origina estruturas 
geológicas para exterior, interior e normal. Observa-
se a presença de quatro falhas neste troço, com 
orientações respetivas, de norte para sul, de N67°E, 
N37°E, N62°E e N51°E.  

 

 Inventário de instabilidades: 
 

Arriba norte sul 

Intervalo de deteção - 1947-2010 

Nº de instabilidades - 8 

Recuo (m) - 2-3 

Extensão (m) - 5-16 

Área (m
2
) - 6-22 
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Praia da Berlenga 

 

 Características morfométricas:   
 
 

Altura (m) 20-79 

Declive (°) 
Médio 25-47 

Máximo 54-82 

Exposição (Quadrante) SE-S-SW 

 

 Geologia: 

Nas arribas da praia do Forte da Berlenga aflora o 

Kunguriano (?) (283-272 Ma). Tal como o nome indica 
é composto por granito biotítico de grão médio e 
ocasionalmente fino. 

A estrutura geológica é maciça como é característico 
das rochas ígneas. Dos três lineamentos tectónicos 
presentes na ilha da Berlenga, somente um afeta a 
praia em questão. Essa estrutura exibe uma 
orientação geral para N27°W.  

 

 Inventário de instabilidades: 
 

Intervalo de deteção - 

Nº de instabilidades - 

Recuo (m) - 

Extensão (m) - 

Área (m
2
) - 
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Praia da Consolação-Praia de Porto Batel 

 

 Características morfométricas:   
 

Arriba 
Consolação 

(norte) 
Consolação 

(sul) 
Porto 
Batel 

Altura (m) 9-13 11-18 11-19 

Declive (°) 
Médio 34-69 33-72 33-54 

Máximo 64-81 50-81 43-72 

Exposição 
(Quadrante) 

NW-N S-SW-W SW 

  

 

 Geologia: 

As arribas jurássicas do setor praia da Consolação-
Porto Batel são compostas por materiais provenientes 
da Formação de Alcobaça (J3

Al), com idade 
compreendida entre os 157-152 Ma (Kimmeridgiano). 
Esta formação compreende alternâncias de calcários 
margosos com intercalações de margas siltosas. A 
norte do suporte rochoso destacado onde se situa o 
forte, a Formação de Alcobaça contacta com areias de 
duna holocénicas (d).    

A estrutura geológica exibe um monoclinal com 
inclinações entre 10-20° para S. As bancadas 
encontram-se com disposição para interior na arriba a 
norte do forte, passando posteriormente a uma 
disposição para o exterior imediatamente a sul. Neste 
setor estão presentes duas falhas, com orientações 
N30°W e N81°W. 

 

 Inventário de instabilidades: 
 

Arriba 
Consolação 

(norte) 
Consolação 

(sul) 
Porto 
Batel 

Intervalo de 
deteção 

1947-2010 1947-2010 1947-2010 

Nº de 
instabilidades 

2 6 2 

Recuo (m) 2; 3 2-3 2; 5 

Extensão (m) 45; 15 10-72 53; 80 

Área (m
2
) 85; 28 9-136 87; 188 
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Praia de S. Bernardino-Praia dos Frades 

 

 Características morfométricas:   
 

Arriba S. Bernardino Frades 

Altura (m) 14-30 20-44 

Declive (°) 
Médio 41-60 24-54 

Máximo 60-78 40-79 

Exposição (Quadrante) SW-W SW-W 

 

 Geologia: 

As arribas da praia de S. Bernardino modelaram-se 
em rochas do Jurássico Superior respeitantes à 
Formação de Alcobaça (J3

Al), de idade compreendida 
entre os 157-152 Ma (Kimmeridgiano). É constituída, 
caracteristicamente, por alternâncias de arenitos e 
siltes argilosos, margas areníticas e calcários 
arenosos, progredindo para materiais 
exclusivamente carbonatados a norte.  

A estrutura geológica exibe um monoclinal com 
inclinações entre 10-20° para SE. Esta estrutura 
confere uma disposição normal a interior em alguns 
setores, excetuando o extremo norte, onde 
apresenta uma estrutura para o exterior (em direção 
ao mar). Não se encontram presentes estruturas de 
deformação frágil. 

 

 Inventário de instabilidades: 
 

Arriba S. Bernardino Frades 

Intervalo de deteção 1947-2010 1947-2010 

Nº de instabilidades 4 5 

Recuo (m) 2-7 2-4 

Extensão (m) 17-51 9-40 

Área (m
2
) 19-145 10-53 
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Lourinhã 

Distrito 
Área 

municipal 
Área municipal 

em DPM 
Frente de 

costa 
Litoral de 

arriba 
Praias de 

arriba 

Lisboa 147km2 1,7km2 (1,2%) 14km 13km (93%) 7 
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Praia de Paimogo 

 Características morfométricas:   
 

Arriba norte sul 

Altura (m) 19-52 18-63 

Declive (°) 
Médio 32-60 28-51 

Máximo 57-79 61-75 

Exposição (Quadrante) SW-W W 

 

 Geologia: 

A arriba norte da Praia do Forte de Paimogo é 

talhada em litologias do Jurássico Superior inseridas 

na Formação de Sobral (J3
So), com idade atribuível ao 

Tithoniano (152-145 Ma). São fundamentalmente 

constituídas por alternâncias de arenitos argilosos, 

margas arenosas/siltosas, siltitos e argilas. Na arriba 

a sul ocorre, igualmente, litologias da formação 

anterior, sucedidas no rebordo superior por 

bancadas pertencentes à Formação de Bombarral 

(J3
Bo), de idade idêntica. Esta é composta 

essencialmente por siltitos, intercalados com 

arenitos argilosos, argilas e conglomerados.  

A estrutura geológica é dada por um monoclinal 

com distribuição normal em toda a sua extensão. A 

sul está presente uma falha associada a um filão 

dolerítico (δ) vertical de atitude N48°E.  

 

 Inventário de instabilidades: 
 

Arriba norte sul 

Intervalo de deteção 1947-2010 1947-2010 

Nº de instabilidades 2 5 

Recuo (m) 2; 4 2-3 

Extensão (m) 23; 17 6-25 

Área (m
2
) 30; 31 6-34 
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Praia de Vale de Frades-Praia da Areia Branca (norte) 

 

 Características morfométricas:   
 

Arriba 
Vale de 
Frades 

Areia Branca 
(norte) 

Altura (m) 14-46 13-22 

Declive (°) 
Médio 41-60 40-52 

Máximo 64-83 57-68 

Exposição (Quadrante) W W 

 

 Geologia: 

Afloram litologias do Jurássico Superior referentes à 
Formação de Sobral (J3

So), de idade tithoniana (152-
145 Ma). Esta formação é constituída por 
alternâncias de arenitos argilosos, margas 
arenosas/siltosas e siltitos e argilas. Junto à crista 
está presente, a norte e a sul, e em continuidade 
estratigráfica, a Formação de Bombarral (J3

Bo). Esta 
formação, também do Tithoniano, é composta 
basicamente por siltitos, arenitos argilosos, argilas e 
conglomerados. 

Apresenta igualmente, tanto a norte como a sul, uma 
estrutura para o interior com inclinações entre os 0-
10° SE. Encontra-se presente, no extremo sul da 
arriba a norte, uma falha de atitude N33°E. 

 

Inventário de instabilidades: 
 

Arriba 
Vale de 
Frades 

Areia Branca 
(norte) 

Intervalo de deteção 1947-2010 - 

Nº de instabilidades 13 - 

Recuo (m) 2-10 - 

Extensão (m) 7-45 - 

Área (m
2
) 7-165 - 
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Praia da Areia Branca (sul) 

 

 Características morfométricas:   
 

Altura (m) 12-56 

Declive (°) 
Médio 23-52 

Máximo 56-78 

Exposição (Quadrante) W 

 

 Geologia: 

Na praia da Areia Branca (sul) afloram 
nomeadamente litologias jurássicas da Formação de 
Bombarral (J3

Bo). É constituída por siltitos, arenitos 
argilosos, argilas e conglomerados, com génese entre 
os 152-145 Ma (Tithoniano). A norte contacta com 
um campo dunar (d) do Holocénico que se prolonga 
para o interior no sentido NW-SE, não chegando a 
desenvolver-se a cotas mais altas. 

Apresenta uma estrutura geológica normal com 
inclinação 10-20° para NNE. Não se encontram 
deformações de natureza frágil nem dúctil. 

 

 Inventário de instabilidades: 
 

Intervalo de deteção 1947-2010 

Nº de instabilidades 12 

Recuo (m) 2-6 

Extensão (m) 4-21 

Área (m
2
) 4-53 
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Praia de Peralta 

 

 Características morfométricas:   
 

Arriba norte sul 

Altura (m) 44-51 14-55 

Declive (°) 
Médio 35-45 21-42 

Máximo 55-68 49-79 

Exposição (Quadrante) W W-NW 

 

 Geologia: 

Aflora nas arribas jurássicas da praia Peralta, a 
Formação de Alcobaça (J3

Al), caracterizada por 
alternâncias de litologias areníticas (de grão 
grosseiro) e argilosas do Kimmeridgiano (157-152 
Ma). No topo das arribas, surge, em continuidade 
estratigráfica, a Formação de Sobral (J3

So) de idade 
atribuível ao Tithoniano (152-145 Ma). Esta 
compreende uma série alternante de siltitos, 
arenitos argilosos, argilas e conglomerados. 

A estrutura geológica inclina cerca de 10-20° para o 
exterior (NNE). Não foram observadas falhas nesta 
faixa costeira.  

 

 Inventário de instabilidade: 
 

Arriba norte sul 

Intervalo de deteção 1947-2010 1947-2010 

Nº de instabilidades 1 2 

Recuo (m) 4 2; 8 

Extensão (m) 17 17; 60 

Área (m
2
) 36 24; 222 
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Praia de Porto das Barcas 

 

 Características morfométricas:   
 

Arriba norte sul 

Altura (m) 20-50 31-85 

Declive (°) 
Médio 21-61 17-53 

Máximo 62-81 39-78 

Exposição (Quadrante) W-SW W 

 

 Geologia: 

As arribas jurássicas da praia do Porto das Barcas (a 
norte e a sul) são constituídas essencialmente por 
alternâncias de litologias areníticas cauliníticas (de 
grão grosseiro) e argilosas do Kimmeridgiano (157-
152 Ma), pertencentes à Formação de Alcobaça 
(J3

Al). No rebordo superior, sucede-se, em 
continuidade estratigráfica, a Formação de Sobral 
(J3

Bo), composta por siltitos, arenitos argilosos, 
argilas e conglomerados com génese no Tithoniano 
(152-145 Ma). 

A estrutura geológica presente é normal. Inclina 
cerca de 0-10° para SE, junto ao esporão rochoso 
situado a norte, fletindo posteriormente a sul para 
uma estratificação com inclinação semelhante e 
direção para NE, motivando uma dobra sinforma de 
grande abertura. 

 

 Inventário de instabilidades: 
 

Arriba norte sul 

Intervalo de deteção 1947-2010 1947-2010 

Nº de instabilidades 9 10 

Recuo (m) 2-8 3-10 

Extensão (m) 13-50 11-85 

Área (m
2
) 21-195 21-254 
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Praia de Porto Dinheiro 

 

 Características morfométricas:   
 

Arriba norte centro sul 

Altura (m) 18-58 12-15 23-61 

Declive (°) 
Médio 26-38 45-46 27-32 

Máximo 51-73 58-67 48-66 

Exposição (Quadrante) W-NW NW W-SW 

 
 Geologia: 

Afloram, junto à Praia de Porto Dinheiro, materiais 
constituídos por arenitos cauliníticos (de grão 
grosseiro) em alternância com camadas argilosas 
pertencentes à Formação de Alcobaça (J3

Al), datada 
do Kimmeridgiano (157-152 Ma). No rebordo 
superior sucede-se, em continuidade estratigráfica, a 
Formação de Sobral (J3

So), composta por alternâncias 
de siltitos, arenitos argilosos, argilas e 
conglomerados, com génese entre os 152-145 Ma 
(Tithoniano), cujo limite inferior segue para interior a 
norte da povoação da Praia de Porto Dinheiro.  

Neste troço estão representadas dois tipos de 
estrutura geológica. Apresenta uma estrutura para 
exterior a sul, junto à ponta rochosa protuberante de 
Porto Pinheiro, como também no sector de 350 m a 
sul da Laje Fria. As arribas localizadas no restante 
troço exibem caracteristicamente uma estrutura 
normal. As bancadas apresentam uma inclinação 
entre 0-10° para NW em todo o sector. Não possui 
indícios de deformação do tipo frágil. 

 

 Inventário de instabilidades: 
 

Arriba norte centro sul 

Intervalo de deteção 1947-2010 - 1947-2010 

Nº de instabilidades 9 - 6 

Recuo (m) 2-6 - 2-9 

Extensão (m) 13-30 - 9-170 

Área (m
2
) 22-60 - 10-544 
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Praia de Valmitão 

 

 Características morfométricas:   
 

Arriba norte sul 

Altura (m) 22-66 32-45 

Declive (°) 
Médio 28-59 33-42 

Máximo 63-82 62-82 

Exposição (Quadrante) W-NW W-NW 

 

 Geologia: 

O suporte rochoso da praia de Valmitão apresenta 

materiais que integram a Formação de Alcobaça 

(J3Al). São constituídas fundamentalmente por uma 

espessa alternância de arenitos grosseiros cauliníticos 

com camadas argilosas de idade kimmeridgiana (157-

152 Ma).  

As fachadas norte e sul são caracterizadas por uma 

estrutura normal em todo o setor, fruto da inclinação 

de 0-10° para NNE. Não apresenta indícios de 

deformação visíveis. 

 

 Inventário de instabilidades: 
 

Arriba norte sul 

Intervalo de deteção 1947-2010 1947-2010 

Nº de instabilidades 7 3 

Recuo (m) 2-8 2-5 

Extensão (m) 8-170 19-29 

Área (m
2
) 14-1.161 35-43 
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Torres Vedras 

Distrito 
Área 

municipal 
Área municipal 

em DPM 
Frente de 

costa 
Litoral de 

arriba 
Praias de 

arriba 

Lisboa 407km2 2,5km2 (0,6%) 19km 17km (89%) 18 
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Praia de Porto Novo-Praia de Santa Rita (norte)  

 

 Características morfométricas:   
 

Arriba 
Porto Novo 

(norte) 

Porto 
Novo 
(sul) 

Santa Rita 
(norte) 

Altura (m) 29-40 21-31 9-26 

Declive 
(°) 

Médio 25-43 39-43 36-48 

Máximo 57-76 74-75 71-75 

Exposição 
(Quadrante) 

SW-W NNW SW-W 

 
 Geologia: 

Aflora, junto à Praia do Porto Novo-Santa Rita norte, a 

Formação de Alcobaça (J3Al) com génese no 

Kimmeridgiano (157-152 Ma). É constituída, nesta 

área, por bancadas de arenitos espessos, grosseiros a 

finos, em alternância com argilitos. 

A estrutura geológica exibe uma inclinação situada 

entre 0-10° para SW, apresentando-se assim para o 

exterior, excetuando os troços com exposição para 

NW, onde mostra uma estrutura com disposição 

normal. Na extremidade a sul está presente um 

lineamento tectónico orientado para N79°W.  

 

 Inventário de instabilidades: 
 

Arriba 
Porto Novo 

(norte) 
Porto Novo 

(sul) 
Santa Rita 

(norte) 

Intervalo de 
deteção 

- 1947-2010 1958-2010 

Nº de 
instabilidades 

- 3 7 

Recuo (m) - 3-5 1-3 

Extensão (m) - 6-19 7-18 

Área (m
2
) - 16-31 7-23 
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Praia de Santa Rita (sul)  

 

 Características morfométricas:   
 

Altura (m) 15-49 

Declive (°) 
Médio 22-58 

Máximo 47-81 

Exposição (Quadrante) W-NW 

 

 Geologia: 

Na praia de Santa Rita Sul-Seixo, afloram litologias 
pertencentes à Formação de Sobral (J3

So), e materiais 
correspondentes à Formação de Bombarral (J3

Bo), 
ambas com génese entre os 152-145 Ma 
(Tithoniano). A Formação de Sobral é constituída, 
neste troço, por uma série de margas intercaladas 
com argilas, siltitos e arenitos mais ou menos 
grosseiros. A sul, sucede-se uma série siliciclástica de 
alternâncias entre bancadas espessas de arenitos, 
com argilitos que integram a Formação de 
Bombarral. 

A estratificação presente é distinta para os troços 
onde afloram as duas formações. Apresenta assim 
uma estrutura geológica para o exterior, devido à 
inclinação de 20-30° para SW inerente à Formação 
de Sobral, e para o interior, em consequência da 
inclinação da estrutura característica de 10-20° para 
S Formação de Bombarral. Não se encontram 
deformações de natureza frágil neste sector.  

 

 Inventário de instabilidades: 
 

Intervalo de deteção 1947-2010 

Nº de instabilidades 8 

Recuo (m) 1-3 

Extensão (m) 5-28 

Área (m
2
) 8-43 
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Praia da Mexilhoeira  

 

 Características morfométricas:   
 

Altura (m) 20-45 

Declive (°) 
Médio 36-56 

Máximo 62-79 

Exposição (Quadrante) W-NW 

 

 Geologia: 

Nas arribas da praia da Mexilhoeira está presente a 
Formação de Bombarral (J3

Bo) depositada entre 152-
145 Ma (Tithoniano). É constituída por uma série 
siliciclástica de alternâncias entre bancadas espessas 
de arenitos, com argilitos de pequena espessura. Esta 
formação está coberta, no rebordo superior, por 
dunas holocénicas (d) que atualmente não 
apresentam alimentação sedimentar. 

A estrutura geológica é normal com estratificação a 
pender cerca de 0-10° para S. O suporte rochoso 
encontra-se fraturado em toda a sua extensão. 

 

 Inventário de instabilidades: 
 

Intervalo de deteção 1947-2010 

Nº de instabilidades 11 

Recuo (m) 2-5 

Extensão (m) 8-76 

Área (m
2
) 7-84 
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Praias Vigia-Penedo do Guincho  

 

 Características morfométricas: 
 

Arriba 
Navio-
Centro 

Centro-Santa 
Helena Guincho 

Altura (m) 21-32 16-20 16-31 

Declive 
(°) 

Médio 10-51 23-29 33-52 

Máximo 25-81 54-69 49-79 

Exposição 
(Quadrante) 

W-NW NW NW 

 

 Geologia: 

Nas arribas entre a praia da Vigia e Penedo do 
Guincho, junto à povoação de Santa Cruz, afloram, de 
norte para sul, a Formação de Bombarral (J3

Bo), a 
Formação de Almargem (C1

AL), a Formação de Dagorda 
(J1

Da) e a Formação de Abadia (J3Ab). A Formação de 
Bombarral, de idade tithoniana (152-145 Ma), é 
constituída por uma série de alternâncias entre 
bancadas espessas de arenitos e argilitos de pequena 
espessura. Um pouco a sul surge, limitada 
tectonicamente, a Formação de Almargem do 
Barremiano-Aptiano (129-113 Ma) dominada por 
arenitos e conglomerados em alternância com argilas. 
Prosseguindo, ainda mais para sul, surge a formação 
de Dagorda, composta fundamentalmente por argilas 
gipsíferas e salíferas do Hettangiano (201-199 Ma).  

Nas arribas a sul da formação anterior, aflora a 
Formação de Abadia, com idade atribuível ao 
Kimmeridgiano (157-152 Ma). Esta formação é 
constituída por calcários na base, margas duras 
siltosas e arenitos de grão fino, sucedendo-se a sul, 
um enchimento local composto por arenitos 
turbidíticos e conglomerados.  

Apresenta a norte, nas arribas pertencentes a 
Formação de Bombarral, uma estrutura geológica 
normal, consequência da estratificação horizontal 
desta formação. Nas arribas da Formação de 
Almargem a estrutura apresenta-se para o interior, 
fruto da inclinação das camadas para SE (20-30°). Para 
sul, a Formação de Dagorda não apresenta uma 
estrutura geológica tendencial, consequência do 
diapirismo associado a esta formação. As arribas da 
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Formação de Abadia possuem uma estrutura geral 
para exterior ao plano de exposição da arriba, 
resultado da estratificação com pendor para SW e 
inclinação superior a 60-70°. 

Existem no total cinco falhas neste sector. A norte 
observa-se respetivamente a presença de duas falhas, 
com atitudes de N47°W e N85°W, que delimitam a 
Formação de Almargem. A sul observa-se a existência 
de uma falha, com uma orientação aproximada para 
N19°W, que coloca em contacto a Formação de 
Dagorda com a Formação de Abadia. Por último, estão 
presentes dois lineamentos, com orientações para 
N10°W e N35°W, que limitam o enchimento lateral 
turbidítico da Formação de Abadia. 

 

 Inventário de instabilidades: 
 

Arriba 
Navio-
Centro 

Centro-Santa 
Helena Guincho 

Intervalo de 
deteção 

1958-1980 - 
1947-
1980 

Nº de 
instabilidades 

6 - 2 

Recuo (m) 1-11 - 2; 2 

Extensão (m) 5-25 - 5; 6 

Área (m
2
) 5-58 - 6; 7 
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Praia da Formosa-Praia da Amoeira  

 

 Características morfométricas:   
 

Arriba Formosa Amoeira 

Altura (m) 27-36 30-73 

Declive (°) 
Médio 30-60 26-59 

Máximo 56-81 64-82 

Exposição (Quadrante) W-NW W-NW 

 

 Geologia: 

As arribas jurássicas das praias que englobam o 
sector Formosa-Amoeira integram, de norte para sul, 
a Formação de Abadia (J3

Ab), do Kimmeridgiano (157-
152 Ma), a Formação de Lourinhã (J3

Lo), igualmente 
do Kimmeridgiano, e a Formação de Sobral (J3

So), 
estabelecida no Tithoniano (152-145 Ma). A 
Formação de Abadia é composta por alternâncias de 
calcários, margas duras siltosas e arenitos de grão 
fino de pequena espessura. e contacta a sul por falha 
com a Formação de Lourinhã, representada nesta 
área pela Unidade da Praia da Amoeira/Porto Novo. 
Esta contém litologias areníticas grosseiras 
intercaladas com argilitos, solos calcários e 
conglomerados. Por fim, no extremo sul do troço, e 
em contacto tectónico com a unidade anterior, aflora 
a Formação de Sobral composta por uma série de 
margas, argilas, siltitos e arenitos mais ou menos 
grosseiros. 

A estrutura geológica, a norte, é dada por um 
monoclinal com inclinações superiores a 60-70° para 
SW que origina uma distribuição para o exterior nas 
arribas onde aflora a Formação de Abadia. A 
protuberância rochosa a sul da praia da Formosa, no 
contacto tectónico entre a formação anterior e a 
Formação de Lourinhã, apresenta uma inclinação 80-
90° W, que define o próprio pendor da face da arriba, 
exibindo assim uma estrutura geológica para o 
exterior. A sul contacta por falha com a Formação de 
Sobral (J3

So). Esta formação apresenta uma 
estratificação a inclinar para SW entre 10-20°, 
originando deste modo uma estrutura normal a 
exterior. Observa-se a existência de uma falha a 
norte com orientação para N35°W, que limita a sul o 
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enchimento local turbidítico da Formação de Abadia. 
Verifica-se similarmente uma falha a sul, onde se 
estabelece o contacto entre a Formação de Lourinhã e 
a Formação de Abadia, de atitude N5°W. Igualmente, 
no contacto entre a Formação de Lourinhã e a 
Formação de Sobral, estão presentes duas falhas de 
atitude N-S e N25°W respetivamente. 

 

 

 Inventário de instabilidades: 
 

Arriba Formosa Amoeira 

Intervalo de deteção 1958-1980 1980-2010 

Nº de instabilidades 1 6 

Recuo (m) 4 2-9 

Extensão (m) 9 4-28 

Área (m
2
) 25 3-119 
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Praia Azul  

 

 Características morfométricas:   
 

Altura (m) 10-45 

Declive (°) 
Médio 27-57 

Máximo 46-70 

Exposição (Quadrante) W 

 

 Geologia: 

Na frente rochosa da praia Azul afloram litologias 
pertencentes à Formação de Sobral (J3

So), com génese 
entre os 152-145 Ma (Tithoniano). Compreende uma 
série de margas, argilas, siltitos e arenitos mais ou 
menos grosseiros. Igualmente está presente um 
corpo filoniano de natureza dolerítica (δ).  

Apresenta uma estrutura geológica normal, resultado 
da intersecção entre a face da arriba (exposição para 
W) com estratificação das bancadas que exibem uma 
inclinação entre 0-10° para S. A norte está 
representada uma falha, associada ao filão de 
natureza dolerítica, com direção aproximada E-W. 

 

 Inventário de instabilidades: 
 

Intervalo de deteção 1958-2010 

Nº de instabilidades 3 

Recuo (m) 2 

Extensão (m) 10-18 

Área (m
2
) 10-19 
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Praia da Foz do Sizandro  

 

 Características morfométricas:   
 

Altura (m) 15-50 

Declive (°) 
Médio 41-62 

Máximo 66-69 

Exposição (Quadrante) NW-N 

 

 Geologia: 

No troço costeiro da praia Azul-Foz do Sizandro 
afloram sobretudo litologias pertencentes à 
Formação de Sobral (J3

So), como também materiais 
característicos da Formação de Freixial (J3

Fr), ambas 
com génese entre os 152-145 Ma (Tithoniano). A 
Formação de Sobral é constituída por uma série de 
margas, argilas, siltitos e arenitos mais ou menos 
grosseiros, sobrepostos a sul, no rebordo superior da 
arriba, pela Formação de Freixial, aqui caracterizada 
por alternâncias de arenitos e argilas micáceas (por 
vezes arenosas). 

Apresenta uma estrutura geológica normal com a 
estratificação das bancadas de 0-10° para S 
(horizontal). Não apresenta indícios de deformação 
aparente. 

 

 Inventário de instabilidades: 
 

 

Intervalo de deteção 1958-2010 

Nº de instabilidades 4 

Recuo (m) 2-4 

Extensão (m) 9-35 

Área (m
2
) 13-78 
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Praia de Cambelas  

 

 Características morfométricas:   
 

Altura (m) 34-77 

Declive (°) 
Médio 21-57 

Máximo 60-82 

Exposição (Quadrante) W-NW 

 

 Geologia: 

As arribas jurássicas da praia de Cambelas são 
constituídas essencialmente por alternâncias de 
arenitos acinzentados, amarelados e avermelhados, 
argilas micáceas por vezes arenosas, margas e alguns 
calcários margosos do Tithoniano (152-145 Ma) 
pertencentes à Formação de Freixial (J3

Fr). Está 
presente um corpo filoniano de natureza traquítica 
(   

A estrutura geológica tem pendor para interior, nas 
arribas viradas para NW, e comportamento normal 
nas arribas com exposição para W. A estratificação 
expõe geralmente inclinações entre 0-10° para S 
(horizontal), com hipótese de, localmente, existir 
inclinações superiores. Em toda esta faixa costeira, 
existem quatro falhas. As falhas (de norte para sul) 
apresentam atitudes aproximadas de N-S, N5°W, 
N44°W e E-W respetivamente. O filão existente, 
exibe orientação E-W, idêntica à falha a que está 
relacionado. 

 

 Inventário de instabilidades: 
 

Intervalo de deteção 1958-2010 

Nº de instabilidades 13 

Recuo (m) 1-10 

Extensão (m) 7-104 

Área (m
2
) 6-539 
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Praia das Peças-Praia do Porto da Assenta   

 

 Características morfométricas:   
 

Arriba Peças Porto da Assenta 

Altura (m) 39-76 19-72 

Declive (°) 
Médio 28-56 32-54 

Máximo 60-76 66-78 

Exposição (Quadrante) SW-W SW-W 

 

 Geologia: 

Afloram, junto à praia da Assenta-Porto da Assenta, 
materiais referentes à Formação de Freixial (J3

Fr), 
constituída por arenitos e argilas (micáceas e 
arenosa), em alternância com margas e alguns 
calcários margosos datados do Tithoniano (152-145 
Ma). Encontra-se presente um corpo intrusivo 
dolerítico (δ). 

Este troço exibe uma estrutura geológica normal, 
resultado da interceção da estratificação das 
camadas, de inclinação entre 0-10° (horizontal) para 
S, com a exposição para SW-W da face da arriba. 
Observa-se a existência de cinco falhas de atitudes 
(norte para sul) N64°W, N36°E, N-S, N47°W 
(associada ao filão existente) e N52°E. 

 

 Inventário de instabilidades: 
 

Arriba Peças Porto da Assenta 

Intervalo de deteção 1980-2010 1958-2010 

Nº de instabilidades 5 5 

Recuo (m) 3-5 2-15 

Extensão (m) 10-27 9-40 

Área (m
2
) 13-92 11-489 
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Mafra 

Distrito 
Área 

municipal 
Área municipal 

em DPM 
Frente de 

costa 
Litoral de 

arriba 
Praias de 

arriba 

Lisboa 292km2 1,7km2 (0,6%) 17km 15km (88%) 13 
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Praia de Porto Barril 

 

 Características morfométricas:   
 

Altura (m) 13-88 

Declive (°) 
Médio 40-62 

Máximo 68-82 

Exposição (Quadrante) W 

 

 Geologia: 

As arribas jurássicas da praia de Porto Barril são 
cortadas por elementos pertencentes à Formação de 
Freixial (J3

Fr). É caracterizada por uma espessa 
alternância de arenitos, argilas (micáceas e arenosas), 
margas e calcários margosos de idade tithoniana 
(152-145 Ma). A sul, está presente uma brecha 
vulcânica (bv) (rocha eruptiva basanitóide), 
proveniente de magmas deficitários em sílica. 

Este troço exibe uma estrutura normal resultado da 
estratificação horizontal das camadas (inclinação 
entre 0-10° para SW). Na área onde surge a brecha 
vulcânica, a estratificação flete 5° para NE. Sendo este 
um corpo intrusivo a sua estrutura é classificada 
como maciça. Existem neste setor duas falhas. A 
norte, junto à plataforma e sem afetar a face da 
arriba diretamente, encontra-se presente um 
lineamento tectónico com orientação N21°E. A sul, 
localizada numa posição central em relação à praia, 
está presente uma falha com orientação 
aproximadamente N47°W. 

 

 Inventário de instabilidades: 
 

Intervalo de deteção 1947-2010 

Nº de instabilidades 6 

Recuo (m) 2-4 

Extensão (m) 8-19 

Área (m
2
) 11-47 
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Praia da Calada 

 

 Características morfométricas:   
 

Arriba norte sul 

Altura (m) 56-74 67-79 

Declive (°) 
Médio 49-59 56-66 

Máximo 76-82 73-81 

Exposição (Quadrante) W-SW NW-N 

 

 Geologia: 

Afloram nas arribas da praia de Porto da Calada, um 
total de cinco formações. De norte para sul, estão 
expostas a Formação de Porto Calada (C1

PC) do 
Tithoniano-Berriasiano (152-159 Ma), a Formação de 
Vale de Lobos (C1

VL) do Berriasiano-Valanginiano 
(145-132 Ma), Formação de São Lourenço e de Santa 
Susana indiferenciadas (C1

LS) de idade atribuível ao 
Valanginiano-Hauteriviano basal (132-129 Ma), e por 
fim, a Formação de Freixial (J3

Fr), com génese entre 
os 152-145 Ma (Tithoniano). Estes complexos são 
constituídos, por alternâncias de arenitos e pelitos 
(mais frequentes na vertente sul) com bancadas, de 
natureza carbonatada, compostas por calcários 
margosos e dolomitos. Ocasionalmente, a cobrir a 
vertente sul, encontra-se depósitos de terraços 
marinhos do Quaternário (Qm).    

A estrutura geológica existente é normal, 
consequência da estratificação horizontal das 
bancadas presentes. Na vertente a norte observa-se 
um lineamento tectónico de atitude N13°E. A 
escarpa superior, na área central do troço, está 
afetada por uma falha orientada sensivelmente para 
N-S. 

 

 Inventário de instabilidades: 
 

Arriba norte sul 

Intervalo de deteção - 2000-2010 

Nº de instabilidades - 1 

Recuo (m) - 2 

Extensão (m) - 10 

Área (m
2
) - 16 
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Praia de S. Lourenço  

 

 Características morfométricas:   
 

Arriba norte sul 

Altura (m) 21-36 13-37 

Declive (°) 
Médio 36-57 38-57 

Máximo 50-81 50-80 

Exposição (Quadrante) W-SW NW-N 

 

 Geologia: 

Nas arribas cretácicas da praia de S. Lourenço, de 
norte para sul, estão presentes: Formação de Vale de 
Lobos e de São Lourenço indiferenciadas (C1

VL/C1
SL), 

com idade atribuível ao Berriasiano-Hauteriviano 
(145-129 Ma), a Formação de S. Lourenço e de Santa 
Susana indiferenciadas (C1

LS) do Valanginiano-
Hauteriviano (132-129 Ma), e por fim, a Formação de 
Santa Susana (C1

SS) com génese entre os 132-129 Ma 
(Hauteriviano). Estas formações indicadas são 
compostas sobretudo por séries siliciclásticas de 
arenitos e pelitos. 

Em todo o troço correspondente à praia de S. 
Lourenço a estratificação das bancadas é horizontal, 
que origina uma estrutura normal ao pendor 
característico destas vertentes. Estão presentes, no 
total, quatro falhas. Uma falha situada na arriba 
norte de atitude N61°W, e as restantes disseminadas 
na fachada sul, com atitudes (de este para oeste) de 
N22°E, N60°W e N53°E. 

 

 Inventário de instabilidades: 
 

Arriba norte sul 

Intervalo de deteção -
*
 1980-2010 

Nº de instabilidades 4 2 

Recuo (m) 1-2 1; 3 

Extensão (m) 3-4 6; 9 

Área (m
2
) 3-5 6; 18 

                                                           
*
 Movimentos observados no campo, de data posterior ao 

intervalo estudado. 
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Praia dos Coxos 

 Características morfométricas:   
 

Altura (m) 5-30 

Declive (°) 
Médio 35-69 

Máximo 53-79 

Exposição (Quadrante) W-NW 

 

 Geologia: 

As arribas cretácicas que afloram na praia dos 
Coxos pertencem à Formação de Praia dos Coxos 
(C1

Cx) com origem entre os 132-129 Ma 
(Hauteriviano). É composta litologicamente por 
uma sucessão de calcários (arenosos e argilosos) 
e argilas siltosas. Para o interior da frente a sul, 
está presente a Formação de Ribamar e de 
Ribeira de Ilhas indiferenciadas (C1

RR), 
depositada no Hauteriviano-Barremiano (132-
125 Ma). Nesta formação insere-se uma série de 
calcários arenosos e argilosos, margas e arenitos 
finos a grosseiros. 

Predomina uma estrutura geológica normal em 
consequência da estratificação horizontal aí 
presente, bem característica das formações 
referidas anteriormente. De norte para sul, nas 
arribas junto à praia, observa-se respetivamente 
duas falhas com orientação N41°W e N17°W.  

 

 Inventário de instabilidades: 
 

Intervalo de deteção 1947-2010 

Nº de instabilidades 2 

Recuo (m) 1; 4 

Extensão (m) 9; 25 

Área (m
2
) 8; 66 
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Praia de Ribeira D’Ilhas 

 

 Características morfométricas:   
 

Arriba norte sul 

Altura (m) 11-25 13-54 

Declive (°) 
Médio 41-62 32-63 

Máximo 62-78 50-75 

Exposição (Quadrante) SW W-NW 

 

 Geologia: 

Afloram, nas arribas junto à praia de Ribeira de Ilhas, 

litologias referentes à Formação de Ribamar e de 

Ribeira de Ilhas indiferenciadas (C1RR), do 

Hauteriviano terminal a Barremiano inferior e a 

Formação de Cresmina (C1Cr), depositada no 

Barremiano superior a Aptiano superior (?). Ambas 

incluem materiais de natureza carbonatada 

constituídos por séries de calcários (margosos e 

arenosos) e margas. A norte da praia de Ribeira 

D’Ilhas foram cartografadas rochas eruptivas, tais 

como chaminés basálticas (β) e diversos filões de 

rocha alterada e/ou não identificada (ω). 

A estrutura geológica é considerada normal 

relativamente ao plano da arriba, pelo facto de 

estruturalmente as camadas sedimentares 

encontrarem-se na horizontal. Estão presentes no 

total 14 falhas (10 na arriba a norte e 7 na arriba a 

sul) de orientações distintas. Na arriba sul da praia é 

observável no topo da arriba uma dobra antiforma. 
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 Inventário de instabilidades: 
 

Arriba norte sul 

Intervalo de deteção 1947-2010 1947-2010 

Nº de instabilidades 5+1
*
 7+1

*
 

Recuo (m) 1-3 1-11 

Extensão (m) 5-9 2-13 

Área (m
2
) 6-26 2-65 

  

 

  

                                                           
* 

Movimento observado no campo de data posterior ao intervalo estudado  
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Praia da Empa  

 

 Características morfométricas:   
 

Arriba norte sul 

Altura (m) 11-14 16-20 

Declive (°) 
Médio 35-54 51-62 

Máximo 42-66 60-78 

Exposição (Quadrante) W SW 

 

 Geologia: 

A geologia que caracteriza as arribas cretácicas, na 
praia da Empa, correspondem litologicamente a 
alternância de bancadas de calcários, calcários 
margosos com séries de calcários arenosos e margas 
pertencentes à Formação de Ribamar e de Ribeira de 
Ilhas indiferenciadas (C1

RR), de idade Hauteriviano 
terminal a Barremiano inferior (Cretácico Inferior). 

A estrutura geológica é predominantemente normal 
relativamente ao plano da arriba, pelo facto de, 
estruturalmente, as camadas sedimentares 
encontrarem-se na horizontal, à exceção de um 
sector da arriba norte onde as bancadas 
apresentam-se a inclinar em direção ao mar, 
concordantes com o pendor da arriba. 

Na fachada das arribas da praia da Empa foram 
cartografadas numerosas falhas, 
predominantemente quase verticais, estando 
algumas preenchidas por veios de calcite.  

 

 Inventário de instabilidades: 
 

Arriba norte sul 

Intervalo de deteção 1947-2010 -
*
 

Nº de instabilidades 3+2
*
 2 

Recuo (m) 1-3 2; 2 

Extensão (m) 3-8 3; 3 

Área (m
2
) 3-18 4; 4 

                                                           
*
 Estes movimentos foram observados no campo em 2011. 
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Praia do Matadouro-Praia de S. Sebastião  

 

 Características morfométricas:   
 

Arriba Matadouro S. Sebastião 

Altura (m) 11-20 13-21 

Declive (°) 
Médio 45-59 49-63 

Máximo 63-78 66-75 

Exposição (Quadrante) W NW-W 

 

 Geologia: 

As arribas na praia do Matadouro e na praia de S. 
Sebastião correspondem a uma alternância de 
bancadas de calcários, calcários margosos, calcários 
arenosos e margas, pertencentes à Formação de 
Ribamar e de Ribeira de Ilhas indiferenciadas (C1

RR), 
de idade Hauteriviano terminal a Barremiano inferior 
do Cretácico Inferior. 

Na praia do Matadouro está cartografado, na fachada 
norte, um filão de rocha alterada e/ou não 
identificada, quase vertical de espessura aproximada 
de 1,50 m. Enquanto na praia de S. Sebastião estão 
cartografados seis filões de rocha alterada e/ou não 
identificada (ω) quase verticais e de dimensões 
variadas.  

A estrutura geológica, em ambas as praias, é 
considerada normal comparativamente ao plano da 
arriba, como resultado da estratificação horizontal 
presente nos respetivos troços.  

As camadas sedimentares na arriba da praia de S. 

Sebastião são cortadas por quatro falhas e três 

fraturas. Relativamente, à praia de Matadouro são 

observáveis duas falhas, sendo uma delas 

considerada uma falha provável. 
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 Inventário de instabilidades: 
 

Arriba norte sul 

Intervalo de deteção - 1947-2010 

Nº de instabilidades - 2 

Recuo (m) - 2; 4 

Extensão (m) - 6; 9 

Área (m
2
) - 14; 22 
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Praia do Algodio-Praia dos Pescadores (IPTM, I.P.)  

 

 Características morfométricas:   
 

Arriba Algodio Pescadores 

Altura (m) - - 

Declive 
(°) 

Médio - - 

Máximo - - 

Exposição 
(Quadrante) 

- - 

 

 Geologia: 

Nas arribas cretácicas das praias mencionadas afloram 

respetivamente, de norte para sul, a Formação de 

Ribamar e de Ribeira de Ilhas indiferenciadas (C1RR), a 

Formação de Regatão (C1Re) e, por último, a 

Formação de Cresmina (C1Cr). A Formação de Ribamar 

e Ribeira de Ilhas indiferenciadas integra bancadas de 

natureza carbonatada, compostas por calcários, 

calcários margosos e arenosos, e margas do 

Hauteriviano terminal a Barremiano inferior. A 

Formação de Regatão é constituída por uma 

alternância de arenitos pelitos e dolomitos com idade 

atribuível ao Barremiano superior. Por fim, no trecho a 

sul, surge a Formação de Cresmina, composta por uma 

sucessão de calcários compactos e margas depositadas 

no Barremiano superior a Aptiano superior (?). 

Predomina uma estrutura normal, comparativamente 

ao plano da arriba, em todo o troço, dada à ligeira 

inclinação observada da estratificação. Não apresenta 

indícios de deformação aparente. 
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 Inventário de instabilidades: 
 

Arriba Algodio Pescadores 

Intervalo de 
deteção 

- - 

Nº de 
instabilidades 

- - 

Recuo (m) - - 

Extensão (m) - - 

Área (m
2
) - - 
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Praia do Sul/Baleia  

 

 Características morfométricas:   
 

Altura (m) 23-30 

Declive (°) 
Médio 51-57 

Máximo 64-73 

Exposição (Quadrante) NW-W 

 

 Geologia: 

As arribas na praia da Baleia foram intervencionadas 
por obras de estabilização. As intervenções 
compreenderam a construção de uma estrutura 
frontal aderente, de uma barreira dinâmica para a 
retenção de blocos na base da arriba e enrocamento 
a sul e a norte da praia. 

Nos taludes da praia da Baleia as camadas de rochas 
sedimentares são de natureza variada. A norte da 
praia dominam calcários e margas da Formação de 
Cresmina (C1

Cr), de idade Barremiano superior a 
Aptiano superior (?) (Cretácico Inferior). A Formação 
de Cresmina contacta por um acidente tectónico 
com a Formação de Rodizio (C1

Ro). Esta formação, 
datada do Aptiano superior a Albiano inferior 
(Cretácico Inferior), é constituída por pelitos, 
arenitos e conglomerados. Para sul, o suporte 
rochoso é composto essencialmente por calcários 
margosos, calcários arenosos e margas da formação 
de Caneças (C2

Cn) de idade Albiano superior a 
Cenomaniano médio do Cretácico Inferior a 
Cretácico Superior.  

A sul da praia estão cartografados quatro filões de 
rocha alterada e/ou não identificada (ω), quase 
verticais e de diferentes dimensões. 

A estrutura geológica é considerada normal 
relativamente ao plano geral da arriba, pelo facto de, 
estruturalmente as camadas sedimentares 
encontrarem-se na horizontal.  
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 Inventário de instabilidades: 
 

Intervalo de deteção - 

Nº de instabilidades - 

Recuo (m) - 

Extensão (m) - 

Área (m
2
) - 
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Praia da Foz do Lizandro  

 

 Características morfométricas:   
 

Arriba norte sul 

Altura (m) 43-51 7-8 

Declive (°) 
Médio 42-51 30-33 

Máximo 63-78 32-49 

Exposição (Quadrante) W N 

 

 Geologia: 

O trecho norte da arriba da praia da Foz do Lizandro é 

dominado pela formação de Caneças (C2Cn), de idade 

Albiano superior a Cenomaniano médio, do Cretácico 

Inferior a Cretácico Superior. Litologicamente é 

constituída por uma alternância de calcários 

margosos, calcários arenosos e margas. Está 

cartografado na fachada norte da arriba um filão de 

natureza básica (β). 

No trecho sul é a Formação de Cresmina (C1Cr) de 

idade Barremiano superior a Apiano superior 

(Cretácico Inferior), que constitui o suporte litológico 

das arribas. Em termos litológicos, predominam 

bancadas de calcários bastante compactos. No topo 

das arribas observa-se material (“terra rossa”) 

resultante da casificação dos calcários. 

A estrutura geológica, quer para arriba norte como 

para arriba sul, é considerada normal relativamente ao 

plano da arriba, pelo facto de, estruturalmente, as 

camadas sedimentares encontrarem-se na horizontal. 

Não foram cartografadas falhas, mas é importante 

salientar que os calcários que afloram na arriba sul 

apresentam-se amplamente fraturados. 
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 Inventário de instabilidades: 
 

Arriba norte sul 

Intervalo de deteção - - 

Nº de instabilidades - - 

Recuo (m) - - 

Extensão (m) - - 

Área (m
2
) - - 
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Sintra 

Distrito 
Área 

municipal 
Área municipal 

em DPM 
Frente de 

costa 
Litoral de 

arriba 
Praias de 

arriba 

Lisboa 319km2 2,8km2 (0,9%) 30km 29km (87%) 9 
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Praia de S. Julião  

 
 

 Características morfométricas:   
 

Arriba norte sul 

Altura (m) 8-14 25-58 

Declive (°) 
Médio 35-56 46-63 

Máximo 58-76 62-78 

Exposição (Quadrante) SW-W W-NW 

 

 Geologia: 

Na arriba norte predominam alternâncias de rochas 
calcárias compactas com calcários mais margosos, 
pertencentes à Formação de Cresmina (C1

Cr), de idade 
Barremiano superior a Apiano superior, do Cretácico 
Inferior. 

As arribas do trecho sul, por sua vez, são constituídas 
por formações do Cretácico que compreendem 
rochas areníticas da Formação de Rodizio (C1

Ro) do 
Aptiano superior a Albiano inferior (Cretácico 
Inferior) e margas e calcários da formação de 
Caneças (C2

Cn) do Albiano superior a Cenomaniano 
médio (Cretácico Inferior a Cretácico Superior). Ao 
longo deste trecho verifica-se que para sul, as 
camadas areníticas aflorantes na base desaparecem, 
sucedendo-se a- um conjunto de camadas 
carbonatadas. 

A estrutura geológica, tanto a norte como a sul, é 
considerada normal relativamente ao plano da arriba, 
como resultado da estratificação horizontal das 
camadas sedimentares presentes. Na arriba sul foi 
cartografada uma falha. 

 

 Inventário de instabilidades: 
 

Arriba norte sul 

Intervalo de deteção 1980-2010 - 

Nº de instabilidades 1 - 

Recuo (m) 3 - 

Extensão (m) 6 - 

Área (m
2
) 12 - 
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Praia da Samarra  

 

 Características morfométricas:   
 

Arriba norte sul 

Altura (m) 26-30 33-34 

Declive (°) 
Médio 37-40 36-41 

Máximo 56-66 54-56 

Exposição (Quadrante) W E 

 

 Geologia: 

As arribas da praia da Samarra são caracterizadas 

pela formação de Caneças (C2Cn) do Albiano superior 

a Cenomaniano médio (Cretácico Inferior a Cretácico 

Superior) que, de um modo geral, é representada por 

alternância de calcários e margas. De evidenciar, que 

na arriba norte preponderam rochas mais calcárias, 

ao passo que na arriba sul predominam rochas mais 

margosas.  

A estrutura geológica, é considerada normal 

relativamente ao plano da arriba em toda a sua 

extensão, como consequência da estratificação 

quase horizontal das bancadas. Não foram 

cartografadas falhas. 

 

 Inventário de instabilidades 
 

Arriba norte sul 

Intervalo de deteção - - 

Nº de instabilidades - - 

Recuo (m) - - 

Extensão (m) - - 

Área (m
2
) - - 
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Praia do Magoito  

 
 

 Características morfométricas:   
 

Arriba norte sul 

Altura (m) 13-27 31-60 

Declive (°) 
Médio 42-54 49-59 

Máximo 65-76 63-80 

Exposição (Quadrante) S-SW W-NW 

 
 Geologia: 

 

As arribas norte, da praia de Magoito são 

constituídas por rochas de natureza essencialmente 

carbonatada, - calcários e margas, - em que este 

complexo litológico se insere na formação de 

Caneças (C2Cn) de idade cretácica, do Albiano 

superior a Cenomaniano médio. No topo das arribas 

afloram rochas areníticas pertencentes à duna 

consolidada (Qd) do Quaternário (Pleistocénico a 

Holocénico (?)). 

As arribas do sul, da praia do Magoito são 

caracterizadas pela formação de Caneças (C2Cn) do 

Albiano superior a Cenomaniano médio (Cretácico 

Inferior a Cretácico Superior). Litologicamente, as 

arribas são constituídas por uma sucessão de margas 

e níveis de calcários compactos com intercalações de 

calcário apinhoado, predominando no geral, o 

material mais margoso. Estão cartografados na 

fachada da arriba, cinco filões de rocha alterada e/ou 

não identificada (ω), quase verticais e de dimensões 

variadas.  

A estrutura geológica, no trecho norte, apresenta-se 

com as camadas sedimentares a inclinar na direção 

oposta ao mar, discordantes com o pendor da arriba. 

Na fachada da arriba foi cartografada uma falha. 

A estrutura geológica, no trecho sul, é considerada 

normal relativamente a face da arriba, fruto da 
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disposição horizontal das camadas sedimentares. 

Esta faixa encontra-se afetada por três falhas. 

 

 Inventário de instabilidades: 
 

Arriba norte sul 

Intervalo de deteção - - 

Nº de instabilidades - - 

Recuo (m) - - 

Extensão (m) - - 

Área (m
2
) - - 
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Praia da Aguda  

 
 

 Características morfométricas:   
 

Altura (m) 50-61 

Declive (°) 
Médio 44-58 

Máximo 67-77 

Exposição (Quadrante) NW-W 

 

 Geologia: 

As arribas da praia da Aguda são litologicamente 

compostas por margas e calcários. Este complexo 

rochoso insere-se na formação de Caneças (C2Cn) de 

idade cretácica, do Albiano superior a Cenomaniano 

médio. No topo das arribas, a sul da praia, afloram 

rocha areníticas pertencentes à duna consolidada 

(Qd) do Quaternário (Pleistocénico a Holocénico (?)). 

A estrutura geológica é considerada normal 

relativamente ao plano da arriba, pelo facto de 

estruturalmente, as camadas sedimentares se 

observarem na horizontal. Não foram cartografadas 

falhas. 

 

 Inventário de instabilidades 
 

Intervalo de deteção 1947-2007 

Nº de instabilidades 1 

Recuo (m) 8 

Extensão (m) 8 

Área (m
2
) 34 
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Praia das Azenhas do Mar  

 

 Características morfométricas:   
 

Arriba norte sul 

Altura (m) 35-48 30-38 

Declive (°) 
Médio 61-67 55-69 

Máximo 76-80 76-81 

Exposição (Quadrante) W-NW NW 

 

 Geologia: 

As arribas localizadas em Azenhas do Mar são 

constituídas por rochas essencialmente carbonatada, - 

calcários e margas, - de Albiano superior a 

Cenomaniano médio (Cretácico Inferior a Cretácico 

Superior) da formação de Caneças (C2Cn). 

A estrutura geológica, - arriba norte e sul, - apresenta 

uma distribuição normal ao plano da arriba, pelo facto 

de, estruturalmente, as camadas sedimentares 

apresentarem-se na horizontal. Apenas na fachada da 

arriba mais a sul, as camadas sedimentares 

encontram-se a inclinar em direção ao mar, 

concordantes com o pendor da vertente. Na Azenhas 

do Mar Sul foi cartografada uma falha. 

 

 Inventário de instabilidades: 
 

Arriba norte sul 

Intervalo de deteção - - 

Nº de instabilidades - - 

Recuo (m) - - 

Extensão (m) - - 

Área (m
2
) - - 
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Praia das Maças 

 

 Características morfométricas:   
 

Arriba norte sul 

Altura (m) 13-17 12-17 

Declive (°) 
Médio 32-55 35-39 

Máximo 60-73 53-65 

Exposição (Quadrante) W NE 

 

 Geologia: 

A geologia que caracteriza as arribas na praia das 

Maçãs corresponde a uma alternância de calcários e 

margas pertencentes à formação de Caneças (C2Cn), 

de idade Albiano superior a Cenomaniano médio, do 

Cretácico Inferior a Cretácico Superior. Na fachada da 

arriba norte foi cartografado um filão de microsienito 

 

No trecho norte, a estrutura geológica apresenta-se 

com as camadas sedimentares a inclinar na direção 

oposta ao mar, discordantes com o pendor da arriba. 

Enquanto no trecho sul, a estrutura apresenta-se 

normal ao plano da arriba, pelo facto de, 

estruturalmente, as camadas sedimentares se 

observarem na horizontal. Não foram cartografadas 

falhas nas arribas da praia das Maçãs. 

 

 Inventário de instabilidades 
 

Arriba norte sul 

Intervalo de deteção - - 

Nº de instabilidades - - 

Recuo (m) - - 

Extensão (m) - - 

Área (m
2
) - - 
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Praia Pequena  

 

 Características morfométricas:   
 

Altura (m) 20-36 

Declive (°) 
Médio 38-52 

Máximo 51-74 

Exposição (Quadrante) W-NW 

 

 Geologia: 

As arribas da praia Pequena são litologicamente 

constituídas por margas e calcários da formação de 

Caneças (C2Cn), idade cretácica, do Albiano superior a 

Cenomaniano médio. No topo das arribas afloram 

conglomerados, arenitos e argilitos pertencentes à 

Formação de Benfica do Eocénico a Oligocénico 

(Paleogénico).  

A estrutura geológica apresenta-se com as camadas 

sedimentares a inclinar na direção oposta ao mar, 

discordantes com o pendor da arriba. Não foram 

observadas a presença de falhas, nas fachadas das 

arribas da praia da Pequena.  

 

 Inventário de instabilidades: 
 

Intervalo de deteção 1947-2007 

Nº de instabilidades 3 

Recuo (m) 2-14 

Extensão (m) 12-44 

Área (m
2
) 71-171 
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Praia Grande  

 

 Características morfométricas:   
 

Altura (m) 48-73 

Declive (°) 
Médio 41-60 

Máximo 60-84 

Exposição (Quadrante) N-W 

 

 Geologia: 

Nas arribas da praia Grande as camadas de rochas 

sedimentares são de natureza variada. A norte da 

praia dominam conglomerados, arenitos e argilitos da 

Formação e Benfica (φBF), de idade Eocénico a 

Oligocénico (Paleogénico). A Formação de Benfica 

contacta por um acidente tectónico com a Formação 

de Regatão (C1Re). Esta formação, datada do 

Barremiano superior (Cretácico Inferior), é constituída 

por arenitos, pelitos e dolomitos. Para sul, o suporte 

litológico principal das arribas é de natureza 

essencialmente carbonatada, constituída na sua 

maioria por calcários da Formação de Cabo Raso e de 

Guincho indiferenciadas (C1CG), de idade 

Hauteriviano a Barremiano (Cretácico Inferior). 

A estrutura geológica apresenta-se com as camadas 

sedimentares a inclinar na direção oposta ao mar, 

discordantes com o pendor da arriba. Evidencia-se as 

camadas sedimentares quase horizontais do 

Paleogénico em contacto por falha, do tipo 

cavalgamento, com as camadas quase verticais do 

Cretácico Inferior. 

 

 Inventário de instabilidades 
 

Intervalo de deteção - 

Nº de instabilidades - 

Recuo (m) - 

Extensão (m) - 

Área (m
2
) - 
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Praia da Adraga 

 

 Características morfométricas:   
 

Arriba norte sul 

Altura (m) 51-74 57-60 

Declive (°) 
Médio 36-49 37-47 

Máximo 47-76 79-82 

Exposição (Quadrante) SW-W-NW NE 

 

 Geologia: 

No sector norte da arriba da Praia da Adraga domina 

a Formação de Farta Pão (J3FP), de idade Tithoniano 

superior a Berriasiano, do Jurássico Superior a 

Cretácico Inferior. Litologicamente é constituída por 

rochas margosas e calcárias. Por outro lado, no 

trecho sul da arriba o suporte rochoso é 

predominantemente calcário. Estes calcários são de 

idade jurássica pertencendo à Formação de Mem 

Martins (J3MM), datada do Kimmeridgiano a 

Tithoniano. Estão cartografados dois filões de rocha 

alterada e/ou não identificada (ω), quase verticais 

que cortam os calcários da Formação de Mem 

Martins. 

A estrutura geológica na arriba norte da praia da 

Adraga apresenta-se com as camadas sedimentares a 

inclinar na direção oposta ao mar, discordantes com 

o pendor da arriba. Enquanto, na arriba sul as 

bancadas calcárias inclinam em direcção ao mar, 

concordantes com o pendor da vertente. Em toda 

fachada, quer para arriba norte como para arriba sul, 

os estratos sedimentares encontram-se muito 

verticalizados. Não foram cartografadas falhas nas 

fachadas das arribas, da praia da Adraga.  
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 Inventário de instabilidades 
 

Arriba norte sul 

Intervalo de deteção - - 

Nº de instabilidades - - 

Recuo (m) - - 

Extensão (m) - - 

Área (m
2
) - - 
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Cascais 

Distrito 
Área 

municipal 
Área municipal 

em DPM 
Frente de 

costa 
Litoral de 

arriba 
Praias de 

arriba 

Lisboa 97km2 2,3km2 (2,4%) 35km 21km (60%) 12 
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Praia do Abano 

 

 Características morfométricas:   
 

Arriba norte sul 

Altura (m) 14-21 10-18 

Declive (°) 
Médio 37-59 31-53 

Máximo 53-79 53-74 

Exposição (Quadrante) SW-W SW-NW 

 

 Geologia: 

Das arribas da praia do Abano fazem parte: a 

Formação de Mem Martins, (J3MM), do 

Kimmeridgiano-Tithoniano (157-145 Ma), a Formação 

de Cabo Raso e do Guincho indiferenciadas (C1CG), do 

Hauteriviano -Barremiano (132-125 Ma). A Formação 

de Mem Martins é composta por séries de níveis 

carbonatos como calcários compactos, brechas 

calcárias calcários margosos e margas. No limite 

superior da formação referida, surge a Formação de 

Cabo Raso e do Guincho indiferenciadas representada 

por calcários, calcários dolomíticos, dolomitos e 

margas. Foram detetados diversas intrusões filonianas 

(ω) na Formação de Mem Martins. Por vezes 

encontram-se, para o interior, depósitos de areias do 

Quaternário (Qm). 

A estrutura geológica é dada por um monoclinal com 

orientações distintas, impelidas pela fracturação 

regional aí presente. A norte dispõe inclinações 

superiores a 60-70°, declinando progressivamente 

para sul. Apresenta uma distribuição para o interior, 

exterior e normal justificando o perfil irregular 

característico destas vertentes costeiras. Possui uma 

falha a norte orientada N-S e um lineamento 

tectónico a sul, de dimensão regional, orientado para 

N48°W. 
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 Inventário de instabilidades: 
 

Arriba norte sul 

Intervalo de deteção - - 

Nº de instabilidades - - 

Recuo (m) - - 

Extensão (m) - - 

Área (m
2
) - - 
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Praia do Guincho 

 

 Características morfométricas:   
 

Arriba norte sul 

Altura (m) 8-16 4-13 

Declive (°) 
Médio 37-45 34-47 

Máximo 51-67 49-68 

Exposição (Quadrante) SW-W NW-N 

 

 Geologia: 

Na praia do Guincho, afloram litologias pertencentes 

à Formação de Cabo Raso e Guincho indiferenciadas 

(C1CG), à Formação de Regatão (C1Re), à Formação 

de Cresmina (C1Cr), à Formação de Rodízio (C1Ro) e, 

por fim, à Formação de Caneças (C2Cn). A formação 

de Cabo Raso e Guincho indiferenciadas é constituída 

por uma série carbonatada de calcários, calcários 

dolomíticos, dolomitos e margas, do Hauteriviano -

Barremiano (132-125 Ma). A Formação de Regatão, 

do Barremiano (129-125 Ma) integra, por sua vez, 

uma sucessão de dolomitos, calcários, arenitos e 

argilas. A Formação de Cresmina é constituída por 

uma alternância de calcários e margas de idade 

aptiana (125-113 Ma). Já na Formação de Rodízio 

estão incluídos pelitos, arenitos e conglomerados com 

génese entre os 125-100 Ma (Aptiano-Albiano). 

Finalmente, a Formação de Caneças apresenta nesta 

área uma série de calcários, calcários argilosos, 

margas e alguns arenitos depositados no Albiano-

Cenomaniano (113-93 Ma). 

A estratificação existente apresenta inclinações 

distintas e convergentes na arriba a norte e sul, 

justificando a presença de uma dobra sinforma. A 

norte as inclinações situam-se entre 30-40° para SW e 

a sul entre 20-40° para N. A disposição é 

maioritariamente exterior, tanto a norte como o sul.  
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 Inventário de instabilidades: 
 

Arriba norte sul 

Intervalo de deteção - - 

Nº de instabilidades - - 

Recuo (m) - - 

Extensão (m) - - 

Área (m
2
) - - 
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Praia da Cresmina 

 

 Características morfométricas:   
 

Arriba norte centro sul 

Altura (m) 7-15 12-13 6-15 

Declive 
(°) 

Médio 29-56 31-33 30-60 

Máximo 48-71 51-55 51-76 

Exposição 
(Quadrante) 

SW-NW W NW-N 

 

 Geologia: 

Nas arribas cretácicas da praia da Cresmina, que 

integram litologias do flanco sul do sinforma do 

Guincho, afloram, de norte para sul, a Formação de 

Caneças (C2Cn), Formação de Rodízio (C1Ro), 

Formação de Cresmina (C1Cr), Formação de Regatão 

(C1Re) e Formação de Cabo Raso e de Guincho 

indiferenciadas (C1CG). A Formação de Caneças, 

depositada no Albiano-Cenomaniano (113-93 Ma) é 

composta por uma série de calcários, calcários 

argilosos, margas e alguns arenitos.  

A Formação de Rodízio, que aflora sucessivamente a 

sul, é constituída por pelitos, arenitos e 

conglomerados com génese entre os 125-100 Ma 

(Aptiano-Albiano). Prosseguindo, a sul da formação 

anterior, estão presentes alternâncias de calcários e 

margas pertencentes à Formação de Cresmina de 

idade aptiana (125-113 Ma). Consecutivamente, 

aflora por sua vez a Formação de Regatão, do 

Barremiano (129-125 Ma),que integra uma sucessão 

de dolomitos, calcários, arenitos e argilas. Por fim, no 

extremo sul do troço, está presente a Formação de 

Cabo Raso e de Guincho indiferenciadas, composta 

por uma série carbonatada de calcários, calcários 

dolomíticos, dolomitos e margas, do Hauteriviano -

Barremiano (132-125 Ma). Na generalidade as 

vertentes costeiras a sul estão afetadas por 

estruturas eruptivas filonianas (ω).  
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A estrutura geológica é dada por um monoclinal com 

inclinação entre 20-30º para N, que origina uma 

distribuição para o exterior, nas arribas viradas para 

norte; normal, nas arribas voltadas a oeste; e por 

último, para o interior, nas arribas com exposição 

para sul. Estão presentes inúmeras falhas associadas 

às intrusões filonianas.  

 Inventário de instabilidades: 
 

Arriba norte centro sul 

Intervalo de deteção 1958-2005 - 1947-2008 

Nº de instabilidades 2 - 7 

Recuo (m) 2; 6 - 1-6 

Extensão (m) 2; 15 - 2-44 

Área (m
2
) 1; 52 - 2-145 
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Praia da Rainha- Praia da Conceição 

 

 Características morfométricas:   
 

Arriba Rainha Conceição 

Altura (m) 3-6 3-6 

Declive (°) 
Médio 29-48 39-49 

Máximo 57-64 61-75 

Exposição (Quadrante) E E-S 

 

 Geologia: 

Afloram, nas arribas junto às praias da Rainha-

Conceição, litologias referentes à Formação de Cabo 

Raso e Guincho indiferenciadas (C1CG), do 

Hauteriviano -Barremiano (132-125 Ma) e da 

Formação de Regatão (C1Re) datada do Barremiano 

(129-125 Ma). A Formação de Cabo Raso e de 

Guincho indiferenciadas é constituída por uma 

sucessão de calcários, calcários dolomíticos, 

dolomitos e margas. Consecutivamente a sul, a 

Formação do Regatão (C1Re) é composta por 

alternâncias de arenito, pelitos e dolomitos.  

A estrutura geológica é apresenta-se normal 

relativamente ao plano da arriba, pelo facto de, 

estruturalmente, as camadas sedimentares se 

observarem na horizontal. Não se observa 

deformações de carácter frágil ou dúctil. 

 

 Inventário de instabilidades: 
 

Arriba Rainha Conceição 

Intervalo de deteção - - 

Nº de instabilidades - - 

Recuo (m) - - 

Extensão (m) - - 

Área (m
2
) - - 
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Praia da Poça-Praia da Azarujinha 

 

 Características morfométricas:   
 

Arriba 
Poça 
oeste 

Poça 
este Azarujinha 

Altura (m) 14-16 14-18 13-14 

Declive 
(°) 

Médio 44-57 36-61 50-53 

Máximo 66-78 69-74 72-78 

Exposição 
(Quadrante) 

S SW SW 

 

 Geologia: 

Aflora, junto à praia da Poça-Azarujinha, a Formação 

de Caneças (C2Cn), composta por uma série de 

calcários, calcários argilosos, margas e raros arenitos 

depositados no Albiano-Cenomaniano (113-93 Ma). 

Observa-se estruturas filonianas (ω) instaladas em 

fraturas já existentes.   

A estrutura geológica exibe uma inclinação situada 

entre 10-30° para ESE e SE apresentando, uma 

disposição exterior no extremo norte e sul, exibindo 

uma estrutura para interior na área central do troço. 

Observa-se a existência de seis falhas neste sector. 

 

 Inventário de instabilidades: 
 

Arriba norte centro sul 

Intervalo de 
deteção 

- - - 

Nº de 
instabilidades 

- - - 

Recuo (m) - - - 

Extensão (m) - - - 

Área (m
2
) - - - 
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Praia de S. Pedro do Estoril-Praia da Bafureira 

 

 Características morfométricas:   
 

Arriba 

S. Pedro 
do Estoril 

oeste 

S. Pedro do 
Estoril –

Bafureira 
Bafureira 

este 

 

 

 

14-16 12-17 19-20 

Declive 
(°) 

Médio 41-59 43-55 41-49 

Máximo 57-70 63-73 68-75 

Exposição 
(Quadrante) 

SE-S S-SW SW 

 

 Geologia: 

Nas arribas do sector norte, - praia de S. Pedro do 

Estoril,- e do sector sul, - praia da Bafureira,- domina a 

formação de Caneças (C2Cn), do Albiano superior a 

Cenomaniano médio (Cretácico Inferior a Cretácico 

Superior). Litologicamente é constituída por rochas 

calcárias e areníticas. Por outro lado, no sector centro 

que corresponde às arribas da praia de S. Pedro do 

Estoril - Bafureira, o material rochoso corresponde a 

bancadas de pelitos, arenitos e conglomerados 

pertencentes à Formação de Rodízio (C1Ro) de idade 

Aptiano superior a Albiano inferior do Cretácico 

Inferior. 

Estão cartografados cinco filões, nas faces das arribas 

centro e sul, dois de rocha basáltica (β) e três de 

rocha alterada e/ou não identificada (ω), subverticais 

e de dimensões variadas.  

A estrutura geológica é predominantemente normal 

relativamente ao plano da arriba, pelo facto de 

estruturalmente as camadas sedimentares se 

observarem na horizontal, com exceção de um sector 

da arriba mais a norte da praia de S. Pedro do Estoril 

em que as camadas sedimentares estão a inclinar na 

direção oposta ao mar, discordantes com o pendor da 
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arriba. As camadas sedimentares na arriba centro e sul 

são cortadas por cinco falhas. 

 

 Inventário de instabilidades: 
 

Arriba 

S. Pedro do 
Estoril 
oeste 

S. Pedro do 
Estoril –

Bafureira 
Bafureira 

este 

Intervalo de deteção 1938-2008 1938-2008 1938-2008 

Nº de instabilidades 2 14 7 

Recuo (m) 2; 3 1-7 1-4 

Extensão (m) 3; 5 4-44 6-62 

Área (m
2
) 3; 9 1-150 3-128 
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Praia das Avencas-Praia da Parede 

 

 Características morfométricas:   
 

Arriba Avencas Parede este 

Altura (m) 13-20 11 

Declive (°) 
Médio 45-55 52 

Máximo 61-75 65 

Exposição (Quadrante) SW SW 

 

 Geologia: 

As arribas cretácicas que afloram nas praias das 

Avencas-Parede pertencem à Formação de Caneças 

(C2Cn) com origem entre os 113-93 Ma (Albiano-

Cenomaniano). Corresponde, litologicamente a uma 

série de calcários, caldários argilosos, margas e 

escassos arenitos. Estão presentes inúmeros filões de 

natureza basáltica (β) ou de outro tipo (ω) instalados 

em fraturas preexistentes.  

Predomina uma estrutura geológica normal a interior 

em algumas secções da faixa costeira. A estratificação 

inclina 0-10° para E, mudando em certos 

afloramentos, para ENE. Estão presentes inúmeras 

falhas perpendiculares ao plano da faixa costeira, 

geralmente preenchidas por corpos intrusivos. 

 

 Inventário de instabilidades: 
 

Arriba Avencas Parede oeste 

Intervalo de deteção - 1947-2005 

Nº de instabilidades - 2 

Recuo (m) - 3; 3 

Extensão (m) - 8; 18 

Área (m
2
) - 15; 24 
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Praia de Carcavelos 

 

 Características morfométricas:   
 

Altura (m) 3-8 

Declive (°) 
Médio 7-39 

Máximo 33-65 

Exposição (Quadrante) SW-W 

 

 Geologia: 

As arribas da praia de Carcavelos são caracterizadas 
pelos Calcários de Entre-Campos (MEC) (“Banco 
Real”), de idade miocénica, do Burdigaliano inferior. 
Litologicamente é representada por calcários.  

A estrutura geológica é predominantemente normal 
relativamente ao plano da arriba, pelo facto de, 
estruturalmente, as camadas sedimentares se 
observarem na horizontal, com exceção de um sector 
da arriba sul em que as bancadas se apresentam 
concordantes e discordantes com os respetivos 
pendores da arriba. Não foram cartografadas falhas. 

 

 Inventário de instabilidades: 
 

Intervalo de deteção - 

Nº de instabilidades - 

Recuo (m) - 

Extensão (m) - 

Área (m
2
) - 
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Almada 

Distrito 
Área 

municipal 
Área municipal 

em DPM 
Frente de 

costa 
Litoral de 

arriba 
Praias de 

arriba 

Setúbal 70km2 2,5km2 (3,6%) 17km - - 
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Sesimbra 

Distrito 
Área 

municipal 
Área municipal 

em DPM 
Frente de 

costa 
Litoral de 

arriba 
Praias de 

arriba 

Setúbal 195km2 4,3km2 (2,2%) 18km 11km (61%) 4 

 



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

 

 

150  Entregável 1.4.1.1.a 
Junho de 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



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

 

 

Entregável 1.4.1.1.a  151 
Junho de 2013 
 

Praia da Lagoa de Albufeira 

 

 Características morfométricas:   
 

Altura (m) 12-22 

Declive (°) 
Médio 32-54 

Máximo 47-27 

Exposição (Quadrante) SW-W-NW 

 

 Geologia: 

As arribas compreendidas entre as praias da Lagoa 

de Albufeira e do Moinho de Baixo fazem parte de 

uma extensa frente de rochas brandas caracterizadas 

por elementos de natureza detrítica (arenitos), 

inserindo-se na sequência de Depósitos de Ribeira da 

Lage (MRL), do Miocénico, com génese entre os 11,6 

e 7,2 Ma (Tortoniano). O topo das arribas é coberto 

por uma vasta área de campos dunares (d). 

A estrutura geológica apresenta-se com a 

estratificação a inclinar para NNE, ortogonalmente à 

exposição geral das arribas, correspondendo este 

troço à fase terminal do flanco sul do sinforma que 

se estende desde a margem norte do Tejo, com o 

núcleo na área da lagoa de Albufeira. Desde as 

arribas sul da praia da Lagoa de Albufeira até ao 

Cabo Espichel, é notória a disposição do flanco norte 

desta estrutura. 

 

 Inventário de instabilidades: 
 

 

 

 

 

 

 

Intervalo de deteção 1980-2010 

Nº de instabilidades 22 

Recuo (m) 2-20 

Extensão (m) 4-85 

Área (m
2
) 7-995 
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Praia do Moinho de Baixo 

 

 Características morfométricas:   
 

Altura (m) 20-27 

Declive (°) 
Médio 40-67 

Máximo 68-77 

Exposição (Quadrante) W-NW 

 

 Geologia: 

As arribas sul da praia do Moinho de Baixo são 
constituídas por elementos de natureza detrítica 
(arenitos e areias), o complexo litológico insere-se 
nos Depósitos de Ribeira da Lage (MRL), do 
Miocénico, com génese entre os 11,6 e 7,2 Ma 
(Tortoniano). Pontualmente, as arribas intercetam 
Formação de Santa Marta (PSM), do Pliocénico, com 
5,3 a 2,6 Ma (?). O topo das arribas é coberto por 
uma vasta área de campos dunares (d). 

A estrutura geológica apresenta-se com a 
estratificação a inclinar para NNE, ortogonalmente à 
exposição geral das arribas. 

 

 Inventário de instabilidades: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervalo de deteção 1947-2010 

Nº de instabilidades 6 

Recuo (m) 10-50 

Extensão (m) 33-46 

Área (m
2
) 40-280 
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Praia das Bicas 

 

 Características morfométricas:   
 

Altura (m) 23-39 

Declive (°) 
Médio 27-75 

Máximo 53-83 

Exposição (Quadrante) SW-W-NW- N 

 

 Geologia: 

As arribas da praia das Bicas são constituídas 
maioritariamente por elementos de natureza detrítica 
(arenitos argilosos e areias), predominantes 
sobretudo nas arribas norte, no designado Depósito 
Glauconítico de Penedo (MPe) e na Formação de Santa 
Marta (PSM), de idade miocénica e pliocénica 
respetivamente. As suas géneses estão contidas entre 
os 16 e 11,5 Ma (Langhiano-Serravalliano), e os 5,3 e 
2,6 Ma (?). Nas arribas junto ao limite sul da praia 
estão talhadas em elementos essencialmente 
carbonatados (calcarenitos e margas), pertencentes 
aos Calcarenitos e Margas de Foz da Fonte e de 
Penedo Sul (MFF), do Miocénico, estando a sua fase 
deposição datada entre os 20 e 16 Ma (Burdigaliano). 
No topo das arribas, existem materiais de cobertura 
dunar (d). 

A estrutura geológica apresenta-se com as bancadas 
calcárias a inclinar para norte aproximadamente 
concordante com a disposição do pendor das arribas 
junto ao limite sul da praia. A norte da praia das Bicas 
a estratificação aponta uma ligeira rotação da direção 
para este com diminuição geral da inclinação. A arriba 
arenosa que constitui a zona central da praia, 
encontra-se talhada numa bacia de deposição, 
encastrada entre os dois complexos miocénicos. 

 

 Inventário de instabilidades: 
 

Intervalo de deteção 1947-2010 

Nº de instabilidades 8 

Recuo (m) 3-150 

Extensão (m) 8-160 

Área (m
2
) 13-4.000 
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Praia da Foz 

 

 Características morfométricas:   
 

Arriba norte sul 

Altura (m) 31-51 39-42 

Declive (°) 
Médio 48-70 25-28 

Máximo 78-83 59-78 

Exposição (Quadrante) SW-W-NW NW 

 

 Geologia: 

As arribas da praia da Foz são constituídas por 

elementos de natureza essencialmente carbonatada 

(calcários margosos), de entre eles encontram-se 

ainda camadas com uma fase detrítica e argilosa 

bastante representativa (calcarenitos e margas). Este 

complexo litológico insere-se nas Formações dos 

calcários margosos de Palhavã (M_Pa,), e dos 

Calcarenitos e Margas de Foz da Fonte e de Penedo 

Sul (MFF), de idade miocénica, com génese entre os 

23 e 16 Ma (Aquitaniano-Burdigaliano). As arribas 

assentam sobre uma plataforma calcária do 

Cretácico, representando a formação de Galé 

(C2Ga), com 112-100 Ma. No topo das arribas é 

possível encontrar materiais de cobertura dunar (d). 

A estrutura geológica apresenta-se com as bancadas 

calco-margosas e calco-detríticas a inclinar em 

direção ao mar. A sul, estas bancadas estão 

concordantes com o pendor da vertente, enquanto a 

norte apresentam ortogonalidade. A orientação é 

variável a sul da praia da Foz por influência da 

tectónica alpina pós-rifting, originando estruturas 

sobre regime frágil. A preencher as disjunções 

laminares encontram-se ocasionalmente intrusões 

filoneanas doleríticas, do tipo camada e dique. 
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 Inventário de instabilidades: 
 

Arriba norte sul 

Intervalo de deteção 1958-2010 1958-2010 

Nº de instabilidades 3 1 

Recuo (m) 3-7 3 

Extensão (m) 16-29 20 

Área (m
2
) 26-126 33 
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