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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 



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

 

 

6  Entregável 1.4.2.1.a 
Junho de 2013 

 

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 

1.1 Capacidade de ocupação de praias 

A capacidade de ocupação de uma praia é, neste trabalho, entendida como sinónimo de 

capacidade de carga, um elemento fundamental para a gestão sustentável da faixa costeira em 

litoral baixo e arenoso. Este conceito adquire importância crucial em áreas turísticas, uma vez 

que define parâmetros quantitativos visando compatibilizar a fruição de um espaço, cujo 

potencial recreativo corresponde também a retorno económico, com a preservação dos 

valores ambientais.  

Das quatro perspetivas (social, ecológica, económica e física), que Sowman (1987) considera 

para a definição de capacidade de carga, reteve-se neste trabalho a perspetiva física, 

entendendo-se por capacidade de carga física de uma praia o número máximo de unidades 

que essa praia permite alojar em simultâneo (Pereira da Silva, 2002) sem que daí ocorram 

danos ambientais graves ou irreversíveis e mantendo níveis de qualidade e conforto aceitáveis. 

As “unidades” indicadas acima podem corresponder, por exemplo, a equipamentos de praia, 

número de lugares de estacionamento automóvel, ou utentes (pessoas que ocupam 

temporariamente uma fração do espaço oferecido pela praia) sendo este trabalho dirigido 

essencialmente às relações entre capacidade física e número máximo de utentes. 

Estas relações dependem das dimensões e morfologia da superfície da praia e de indicadores 

de conforto ou de tolerância, não existindo uma metodologia ou ferramenta universalmente 

reconhecida para a sua determinação. Neste contexto, a literatura discute e refere 

metodologias específicas (e.g. Tejada et al., 2009; Pereira da Silva, 2002; Ribeiro, 2011) que 

consideram critérios inerentes à variabilidade morfodinâmica sazonal mas também propósitos 

de ordenamento e gestão do território que influenciam a densidade máxima de ocupação. 

A densidade de ocupação de praias recomendada em estudos e instrumentos de ordenamento 

do espaço costeiro em diversos países é muito diferente (de 4 a 25m²/utilizador) (Ribeiro, 

2011). O mesmo acontece nos diferentes planos de ordenamento da orla costeira (POOC), 

instrumentos de regulação do litoral português (vd. Pereira da Silva, 2002 e Tabela 1; no 

último caso, a esta variabilidade acrescentam-se designações, classificações e critérios 

distintos (por vezes omissos) como por exemplo “distância cómoda” (variável entre 200 e 500 

m) e “profundidade máxima” (entre 25 e 50 m), o que conduz a uma situação de grande 

heterogeneidade ao longo do espaço costeiro nacional.  
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Tabela 1. Designações, definições e critérios utilizados na capacidade de ocupação das praias 
consagradas nos POOC que abrangem a área territorial da APA, I.P./ ARH do Tejo. 

POOC Regulamento Designação Definição 
Capacidades de 

carga/utilização da praia 

Ovar - Marinha 
Grande 

 

Resolução do 
Conselho de 
Ministros n.º 
142/2000, de 
20 de Outubro 

Capacidade 
de carga da 
praia (C) 

Número de utentes 
admitidos em simultâneo 
para a área de uso balnear 
(passivo), em condições 
adequadas de utilização da 
praia, calculado de acordo 
com o definido neste 
Regulamento. 

 

C= 
                             

      
 

 

Alcobaça - 
Mafra 

Resolução do 
Conselho de 
Ministros n.º 
11/2002, de 17 
de Janeiro 

Capacidade 
de utilização 
da praia (C) 

 

Número de utentes 
admitidos em simultâneo, 
para o areal, calculado nos 
termos do regulamento do 
POOC ou definido em 
estudos e projetos 
específicos em função da 
dimensão do areal, não 
incluindo as áreas de risco 
associado a arribas. 

 

C =                   

AE – área equipada; 

AUA – área útil do areal 
adjacente. 

 

Sintra - Sado Resolução do 
Conselho de 
Ministros n.º 
85/2003, de 25 
de Junho 

Capacidade 
de carga da 
praia 

Número de utentes 
admitidos em simultâneo 
no areal, estimado de 
acordo com os critérios 
constantes dos elementos 
do POOC ou definido em 
estudos e projetos 
específicos em função da 
dimensão do areal. 

A capacidade de carga da 
praia é definida nas “Fichas 
dos Planos de Praia”, 
documentos integrantes do 
Relatório dos Planos de 
Praia. 

A memória descritiva  do 
POOC refere que a 
metodologia para 
determinação da capacidade 
de carga da praia baseia-se 
no potencial de utilização 
balnear sendo este 
determinado de forma 
qualitativa (p. ex., potencial 
de utilização muito elevado: 
7 a 10m

2
 por utente). 

Cidadela - Forte 
de São Julião da 
Barra 

Resolução do 
Conselho de 
Ministros n.º 
123/98, 19 de 
Outubro 

Capacidade 
de carga 

Número de utentes 
admitidos em simultâneo 
para o areal, calculado nos 
termos do Regulamento do 
POOC ou definido em 
estudos e projetos 
específicos em função da 
dimensão do areal. 

A capacidade de carga da 
praia é definida nos planos 
de praia. 

Contudo, não é referido de 
forma objetiva o critério 
utilizado na determinação 
daquela capacidade. 

 

Uma vez compilada a literatura relevante sobre esta matéria e os planos de praia dos POOC 

em vigor na área de jurisdição da APA, I.P./ ARH do Tejo, optou-se por centrar o presente 

estudo na avaliação de uma superfície útil para ocupação balnear, adaptando a metodologia 

definida por Pereira da Silva (2002) e modificando-a no que respeita aos critérios de 

zonamento da praia.  
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1.2 Área de utilização balnear (AUB) 

A metodologia proposta por Pereira da Silva (2002) para definir a área de utilização balnear 

(AUB) revê os critérios adotados em sede de POOC e sugere um zonamento da superfície útil 

da praia de acordo com critérios relacionados com a dinâmica das marés e ondas, e outros que 

refletem comportamentos característicos de ocupação do espaço por parte dos utentes. 

Esta metodologia define uma “distância cómoda”, com efeitos na distribuição espacial de 

utentes, considerando uma faixa (geralmente transversal ao alongamento da praia), centrada 

sobre cada acesso formal e com até 250 metros de largura para ambos os lados (Figura 1); esta 

faixa intersecta três linhas notáveis, com desenvolvimento paralelo à praia: a linha média de 

baixa-mar (LMBM), a linha média de preia-mar (LMPM) e uma terceira linha que dista da 

LMPM 50 metros para terra (Limite 50 m). O traçado destas linhas é efetuado sobre imagens 

georreferenciadas (IG) verticais sendo a LMBM correspondente à linha de água e a LMPM 

coincidente com o limite seco/molhado observáveis na imagem (Tabela 2 e Figura 1). A área 

potencialmente útil pode estender-se para além da linha Limite 50 metros enquanto se 

mantiver a natureza de praia. A LMBM e a LMPM definem o domínio da baixa-praia (foreshore) 

que coincide em larga medida com a face de praia. Para terra da LMPM estende-se o domínio 

da alta-praia (backshore) tipicamente ocupado por uma ou mais bermas.  

Da intersecção destas linhas resulta um zonamento da praia em 4 categorias com densidades 

de ocupação distintas (AUB1 a AUB4) como esquematizado na Figura 1 e resumido na Tabela 

3.  

 

Tabela 2. Critérios utilizados na definição das AUB (segundo Pereira da Silva, 2002). 

Representação da 

Superfície 
Critério LMPM Critério LMBM Critério Limite 50 m 

Imagens 

Georreferenciadas 

/Ortofotomapa 

Limite seco/molhado 

da areia 
Limite da linha de água 

Margem de 50 m a partir da 

LMPM em direção a terra 

 

  



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

 

 

12  Entregável 1.4.2.1.a 
Junho de 2013 

 

Tabela 3. Características físicas e de densidade ocupacional nas AUB, segundo a metodologia proposta 
por Pereira da Silva, 2002. 

Zona Critérios Físicos Critérios Ocupacionais 

AUB1 

área de areia seca, a menos de 250 m do 

ponto de acesso formal à praia , entre a 

LMPM e o Limite de 50 m em direção a terra. 

Maior densidade de utentes; contém mais de 

90 % dos utentes da praia.  

AUB2 

área de areia que se encontra a mais de 250 

m (distância cómoda de percurso) do ponto 

de acesso à praia  

Ocupação inferior a 10 % do resto da praia. 

AUB3 
área de areia localizada entre a LMBM e 

LMPM. 

Ocupação igual ou inferior a 1/3 da registada 

na área mais ocupada (AUB1). Área 

temporariamente coberta por água e húmida 

durante grande parte do tempo. 

AUB4 
área de areia que se estende do Limite  50m 

até ao limite terrestre da praia. 

Ocupação residual. Área mais afastada da 

linha de água e consequentemente com um 

grau de conforto inferior. 

 

 

Figura 1. Esquema representativo das AUB consideradas por Pereira da Silva (2002). 
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2 Aplicação e validação da metodologia proposta por 

Pereira da Silva (2002) 

Neste entregável discute-se a aplicação da metodologia proposta por Pereira da Silva (2002) a 

praias da APA, I.P./ ARH do Tejo e a diferentes imagens da mesma praia, com o objetivo de 

avaliar a consistência dos resultados. 

A informação cartográfica resultante está contida em ficheiros do tipo shapefile, em sistema 

de coordenadas ETRS89-PT-TM06 (Sistema de Referência Terrestre Europeu de 1989, e 

projeção Transversa de Mercator para Portugal), entregue em anexo ao presente entregável e 

que dele faz parte integrante. Os níveis de informação produzidos estão elencados na Tabela 

A1 do Anexo A. 

 

2.1 Métodos 

Selecionaram-se como casos de estudo as praias de Nazaré (NZ), Magoito (MG) e São João da 

Caparica (SJC), que foram objeto de aplicação da metodologia proposta por Pereira da Silva 

(2002) recorrendo a imagens georreferenciadas e ortofotomapas de diferentes datas, 

disponibilizadas pela aplicação Google Earth e pela Direção-Geral do Território (DGT), 

conforme indicado na Tabela 4.  

A seleção destas imagens baseou-se na respetiva qualidade e época do ano a que 

correspondem, tendo-se dado preferência às que se aproximavam da época balnear. 

Em cada imagem selecionada foram digitalizadas as linhas de LMBM e LMPM segundo os 

critérios definidos na Tabela 2; posteriormente, estas linhas foram editadas em ambiente 

ArcGIS® para limitar e calcular a superfície das AUB como indicado na Tabela 3.  
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Tabela 4. Imagens utilizadas no cálculo de AUB aplicando a metodologia de Pereira da Silva (2002). 

Fonte Tipo de imagem Local Data 

Google Earth 
IG 

 

Nazaré 

30-08-2006 

30-10-2006 

06-06-2008 

18-07-2009 

Magoito 

26-06-2004 

27-06-2007 

06-08-2009 

22-06-2012 

São João da Caparica 

14-08-2001 

03-06-2004 

09-08-2004 

27-06-2007 

DGT Ortofotomapa 

Nazaré 2005 

Magoito 2002 

IG – imagens georreferenciadas; DGT- Direção-Geral do Território 

 

Uma vez que diferentes imagens da mesma praia produzem estimativas diferentes da 

superfície ocupada pelas AUB, optou-se por expressar a área útil de cada zona sob a forma de 

desvios relativos ao valor médio (DR) considerando todas as imagens da mesma praia; 

calculou-se um indicador dessa variação, VA que corresponde à diferença entre os desvios 

relativos máximo (DRmáx) e mínimo (DRmin), expressa sob a forma de uma percentagem 

(Equação (1)).  

 

                                      Equação (1) 

 

O cômputo da extensão longitudinal das praias reteve os critérios definidos nos planos de 

praia dos POOC (cf. Tabela 1); nos restantes casos optou-se por seguir um critério 

geomorfológico. Em todos os casos a AUB exclui a superfície do areal classificada como “faixa 

de risco adjacente ao sopé das arribas” de acordo com os POOC. 
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2.2 Resultados e discussão 

A Figura 2, Figura 3 e Figura 4 representam as AUBs definidas sobre IG e ortofotomapa, 

resultantes da aplicação dos critérios definidos por Pereira da Silva (2002), à praia da Nazaré, 

Magoito e São João da Caparica, respetivamente. Os resultados quantitativos para as mesmas 

praias são apresentados nas Figura 5 a 10. 

Os resultados indicam que a AUB total varia entre 14 e 76 % nas praias da Nazaré e Magoito, 

respetivamente, com um valor intermédio de 27 % no caso da praia de São João da Caparica. 

Não foi encontrado um padrão de variação da AUB total, nem de cada uma das AUB, comum a 

estas praias nas imagens que as representam em instantes diferentes do tempo. Em todas as 

praias a zona AUB1 apresenta os mínimos valores de variação em comparação com os 

encontrados para as restantes AUB (entre 4 e 41%). Nas praias da Nazaré e do Magoito a zona 

AUB3 mostra variação máxima, que corresponde sensivelmente ao dobro da exibida pela 

AUB4. Já na praia de São João da Caparica a zona AUB4 apresenta variação máxima excedendo 

em três vezes a variação observada em AUB3. A magnitude das variações que afetam as várias 

AUB é muito variável excedendo frequentemente 100 %.  

Note-se que os resultados de área obtidos a partir do ortofotomapa de 2002 para a praia do 

Magoito estão claramente majorados no que respeita à zona AUB3 (Figura 7 e Figura 8) e 

superfície total; tal resulta da condição particular de baixa-mar contemporânea desta base 

fotográfica e de um dispositivo morfológico também particular da praia do Magoito, que 

compreende uma secção superior, onde se concentra o areal, e uma secção inferior (intertidal 

a subtidal, subhorizontal) definida em substrato rochoso que condiciona a evolução do perfil 

de praia (Figura 11). A eliminação dos dados correspondentes ao ortofotomapa de 2002 na 

Figura 7, reduz a variação de área total de 76 para 41 %. 

Estes resultados sugerem que a quantificação da superfície correspondente a cada AUB varia 

substancialmente de praia para praia e na mesma praia ao longo do tempo. 

Independentemente do exposto acima verifica-se que as imagens estudadas no presente 

trabalho mostram variações muito significativas da superfície das AUB num intervalo de tempo 

em que os critérios de ordenamento se mantiveram virtualmente inalterados. Para além da 

sazonalidade, tal resulta de três fatores que condicionam a objetividade do traçado das linhas 

notáveis, LMBM e LMPM, em cada imagem: qualidade e momento da captação da imagem e 

critérios de digitalização do utilizador. 
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Figura 2. Delimitação de AUB em imagens diferentes da praia da Nazaré. 
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Figura 3. Delimitação de AUB em imagens diferentes da praia do Magoito. 
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Figura 4. Delimitação de AUB em imagens diferentes da praia de São João da Caparica. 



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

 

 

20  Entregável 1.4.2.1.a 
Junho de 2013 

 

 
Figura 5. Praia da Nazaré - Variação das das áreas de utilização balnear (AUB), calculadas sobre imagens 

georreferenciadas e ortofotomapa. 

 

 
Figura 6. Praia da Nazaré - Variação da área de utilização balnear (AUB) total, calculada sobre imagens 

georreferenciadas e ortofotomapa. 
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Figura 7. Praia do Magoito - Variação das áreas de utilização balnear (AUB), calculadas sobre imagens 
georreferenciadas e ortofotomapa. 

 

 
Figura 8. Praia do Magoito - Variação da área de utilização balnear (AUB) total, calculada sobre imagens 

georreferenciadas e ortofotomapa. 
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Figura 9. Praia de São João da Caparica - Variação das áreas de utilização balnear (AUB), calculadas sobre 
imagens georreferenciadas e ortofotomapa. 

 

 
Figura 10. Praia de São João da Caparica - Variação da área de utilização balnear (AUB) total, calculada 

sobre imagens georreferenciadas e ortofotomapa. 

 



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

 

 

Entregável 1.4.2.1.a 23 
Junho de 2013 
 

 

Figura 11. Praia do Magoito – Notar a plataforma rochosa na imagem de junho de 2012 (A), adquirida 
em baixa-praia, coberta por uma delgada acumulação de areia na imagem de agosto 2011 (B). 

 

A qualidade da imagem determina a capacidade de um observador treinado distinguir 

elementos subjacentes à definição das linhas de baixa-mar e preia-mar, muitas vezes 

associadas a variações subtis de tom ou de cor, como por exemplo a interface areia 

seca/molhada, linhas de espuma ou a fronteira entre fundo descoberto ou inundado por uma 

coluna de água de dimensão decimétrica.  

O momento da captação da imagem é relevante por dois motivos. Um, relaciona-se com a 

variabilidade de escalas sazonal e interanual que caracterizam a retenção volumétrica, a 

superfície total e a morfologia da praia subaérea; o emagrecimento ou rebaixamento da 

superfície da praia induz, tipicamente, translação para terra das linhas notáveis, e vice-versa, 

mas as faixas por elas limitadas experimentam variações não necessariamente lineares (Figura 

12). Outro, independente daquela variabilidade, relaciona-se com a altura da maré e ainda 

com a fase do ciclo espraio/ressaca das ondas captado pela imagem; a incidência de uma onda 

longa (i.e. de grande período) sobre uma praia dissipativa pode induzir variações do limite 

seco/molhado substancialmente maiores do que os associados a uma onda mais curta, e a 

posição da LMBM varia significativamente nos momentos de máximo espraio e máxima 

ressaca. 
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Figura 12.  Praia do Magoito - Ilustração dos impactos associados à variabilidade sazonal na localização 
de linhas notáveis  e dimensões das AUB aqui marcadas no  perfil de 28 de Dezembro de 2011. 

 

2.3 Conclusão 

Conclui-se que a metodologia proposta por Pereira da Silva (2002), aplicada a imagens 

georreferenciadas e ortofotomapas (representações de fácil aquisição e interpretação), conduz 

a um zonamento da praia com interesse para fins balneares, fundamentada em dados 

empíricos, que representa um progresso face às aproximações anteriores, nomeadamente, as 

que constam nos POOC. Porém, apresenta um grau de subjetividade com impactos no cálculo 

das AUB que convém avaliar com o objetivo de quantificar e eventualmente reduzir algumas 

das incertezas inerentes à marcação de linhas notáveis que constituem as fronteiras 

longitudinais das diferentes AUB, em particular as que se associam ao critério do operador e à 

qualidade da imagem bem como à fase da maré contemporânea da captação da imagem.  
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3 Aplicação dos dados de monitorização ao cálculo de 

áreas de utilização balnear (AUB) 

Neste item reteve-se a essência da abordagem ao zonamento de praias para efeitos de uso 

balnear desenvolvido por Pereira da Silva (2002) modificando-se apenas o critério de 

delimitação das linhas notáveis, LMBM e LMPM. Procurou-se diminuir a incerteza inerente ao 

traçado destas linhas atribuindo-lhes valores objetivos de cota. Para este efeito, as imagens 

georreferenciadas e os ortofotomapas são insuficientes e a descrição da praia deve incluir 

informação altimétrica a qual se pode obter a partir de levantamentos topográficos da 

totalidade da superfície da praia e geração de modelos digitais de terreno (MDT) ou, mais 

vulgarmente, de perfis de praia distribuídos ao longo do seu comprimento. 

 

3.1 Métodos 

3.1.1 Modelos digitais de terreno  

No âmbito das campanhas de monitorização das praias de São João da Caparica e Baleal-

Peniche (Entregáveis 1.2.3.e Caracterização da variabilidade morfodinâmica sazonal das 

praias-piloto representativas do litoral em estudo e Entregável 2.2.c Caracterização da 

variabilidade morfodinâmica sazonal e pós-temporal das praias da Costa da Caparica), foram 

obtidos, em diferentes instantes do tempo, dados referentes à topografia da superfície das 

praias mencionadas anteriormente (Entregável 1.2.3.d Dados em bruto resultantes dos 

trabalhos de campo nas praias-piloto e Entregável 2.2.b Dados em bruto resultantes dos 

trabalhos de campo na Costa da Caparica). Estes dados foram utilizados para construir 

modelos digitais de terreno (MDT), em ambiente ArcGIS®, dos quais se extraíram as linhas 

notáveis, LMBM e LMPM, utilizando um critério altimétrico relacionado com o regime de 

marés e agitação. A terceira linha notável foi obtida por uma simples translação da LMPM. A 

intersecção destas linhas com a faixa limitada pela “distância cómoda”, também digitalizada 

no MDT, permitiu zonar e calcular a superfície das AUB. 

A cota da linha média de baixa-mar (LMBM) foi, nesta aproximação, obtida a partir do valor 

médio anual do nível da estofa de baixa-mar nos portos de Cascais e Peniche (-0.87 m em 

relação ao nível médio do mar (NMM) e -0.88 m NMM, respetivamente), como definido no 

Entregável 1.1.3.a Caracterização do regime de marés. 

A LMPM, caracterizada por Pereira da Silva (2002) como o limite seco/molhado observado nas 

imagens georreferenciadas ou ortofotomapas foi, no caso presente substituído pelo valor 

médio da cota da linha de máximo espraio (LME) impressa no areal pelas ondas 

contemporâneas da preia-mar que antecedeu os trabalhos de campo. Esta linha materializa 

uma estrutura deposicional, construída pela frente da lâmina de água do espraio e 
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abandonada a cada ressaca. O seu traçado planimétrico é variável ao longo da praia devido à 

morfologia da mesma e da distância percorrida pelo espraio em cada ponto. Consideraram-se 

apenas as campanhas efetuadas em condições de agitação de baixa energia, próximas das 

condições típicas de época balnear e caracterizadas por elevação de maré em estofa de preia-

mar próximas do valor médio anual determinado para os portos de Cascais e Peniche (cerca de 

1.2 m NMM), Tabela 5, como definido no Entregável 1.1.3.a Caracterização do regime de 

marés. 

 

Tabela 5. Cotas médias de LME relativas às datas das campanhas próximas das condições típicas de 
época balnear (Entregável 1.1.3.a Caracterização do regime de marés). 

Praia Data LME (m) 

NZ 

Jun’11 4.39 

Set’11 4.54 

Jun’12 4.00 

Set’12 5.01 

BP 
Jun’11 2.92 

Jun’12 1.95 

MG 

Jun’11 2.25 

Set’11 3.23 

Jun’12 2.62 

Set’12 3.25 

SJC 

Jun’11 2.68 

Set’11 3.33 

Jun’12 2.81 

Set’12 2.27 

 

3.1.2 Perfis de praia 

Um perfil de praia corresponde a uma secção transversal ao alongamento da praia e, em rigor, 

é apenas representativo da morfologia de um local da praia num dado momento. No caso 

presente os perfis têm origem na linha máxima de preia mar de águas vivas equinociais 

(LMPMAVE) que corresponde ao limite terrestre da praia e estendem-se para o mar até onde 

foi possível operar em condições de segurança (pelo menos até ao NMM).   

Os trabalhos de campo conducentes à descrição morfológica da superfície de uma praia 

através do levantamento de perfis transversais são menos exigentes e implicam menos esforço 

de pós processamento do que os inerentes à execução de um levantamento topográfico de 

alta resolução da superfície total do areal. Porém, a qualidade da interpolação conseguida 

através dos dois métodos é distinta e geralmente inferior no primeiro caso. De facto, a 

descrição da região da praia que não é amostrada pelos perfis obtém-se, neste caso, 

assumindo que um determinado perfil levantado é representativo de uma área de influência, 
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cujo comprimento longitudinal é geralmente tomado como a meia distância entre dois perfis 

consecutivos. 

Silveira et al. (2013), comparou a eficácia e precisão de ambos os métodos no cômputo da 

retenção volumétrica no troço Baleal-Peniche, concluindo que a diminuição do espaçamento 

entre perfis contíguos aproxima os volumes assim calculados do volume de referência, obtido 

a partir de um MDT de alta resolução (30 m de espaçamento entre perfis). O erro relativo 

diminui de 50 % (perfis distanciados de 2 km) para 20 % (perfis distanciados de 1 km), e 

mantêm-se abaixo de 10 % para distâncias entre perfis iguais ou inferiores a 500 m (Figura 13). 

 

 

Figura 13. Volume de praia relativo ao volume de referência em função do espaçamento entre perfis 
(desde 30 metros até 4 km), (Adaptado de Silveira et al., 2013).  

 

A aplicação deste método considerou critérios para a definição de LMBM e LMPM idênticos 

aos descritos acima para os modelos digitais de terreno. 

A partir dos dados de cada perfil e dos valores médios de cota da LME (Tabela 5) na região 

onde esta linha intersecta o perfil (Entregável 1.2.3.e Caracterização da variabilidade 

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

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

Costa da Caparica), criou-se um programa em MATLAB® para extrair as distâncias horizontais 

projetadas entre a LME e a LMPMAVE e a LMBM, respetivamente. 

Uma vez definida a área de influência de cada perfil, a localização das respetivas fronteiras 

transversais determina a forma (retangular ou trapezoidal) e a dimensão longilitoral dos 

segmentos que definem cada uma das zonas da praia e contribuem para o cálculo da respetiva 

superfície (Figura 14). 
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Figura 14. Esquema representativo das distâncias utilizadas no cálculo da área de um trapézio aplicado 
no cálculo das AUB para o troço Baleal-Peniche. 

 

3.2 Resultados e discussão 

A Tabela 6 contém os resultados da avaliação da superfície útil da praia nos casos de Baleal-

Peniche e São João da Caparica obtidos a partir de MDT e de perfis de praia, para avaliação da 

superfície útil da praia (calculada entre a LMPMAVE e a LMBM), nos casos de Baleal-Peniche e 

São João da Caparica, os únicos onde existem levantamentos sinópticos com ambas as 

metodologias. Desta comparação resulta que as estimativas de superfície obtidas por ambos 

os métodos são, na generalidade dos casos, semelhantes, pelo que os resultados obtidos por 

qualquer delas podem ser utilizados para efeitos de comparação com os alcançados a partir da 

análise de imagem de acordo com o método de Pereira da Silva (2002). 

 

Tabela 6. Áreas totais (10
4 

m²) calculadas nas praias de São João da caparica e Baleal-Peniche, em datas 
diferentes, recorrendo a perfis de praia e MDT. 

Método 
SJC BP 

Jun 2011 Set 2011 Jun 2012 Set 2012 Jun 2011 Jun 2012 

Perfis de praia 14.2 16.6 15.7 19.1 52.7 45.8 

MDT 13.5 16.1 18.4 18.0 49.1 46.0 

 

Na Figura 15 a Figura 17, Figura 18 a Figura 20, Figura 24 a Figura 26 e Figura 27 a Figura 29, 

encontram-se os resultados do zonamento das praias da Nazaré, Baleal-Peniche, Magoito e 
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São João da Caparica, respetivamente, obtidos a partir de perfis de praia. A informação 

equivalente obtida a partir de MDT encontra-se nas Figura 21 a Figura 23 (BP) e Figura 30 a 

Figura 32 (SJC). 

Os resultados de variação de área útil (VA) (Tabela 7) indicam que a AUB total varia entre 6 e 

46 % no troço Baleal-Peniche e praia do Magoito, respetivamente, com valor intermédio de 11 

% para a praia da Nazaré. Não foi encontrado um padrão de variação da AUB total, nem de 

cada uma das AUB comum a estas praias nos levantamentos que as representam em instantes 

diferentes do tempo. 

Contrariamente aos resultados obtidos na aplicação da metodologia de Pereira da Silva (2002) 

utilizando imagens georreferenciadas e ortofotomapas, os valores mínimos de variação de 

superfície correspondem à zona AUB1 apenas na Nazaré e São João da Caparica, associando-se 

às zonas AUB3 e AUB2 nos casos de Baleal-Peniche e Magoito, respetivamente. Esta diferença 

resulta da rigidez imposta na metodologia de definição da LMPM aqui usada que também 

maximiza a cota da fronteira entre AUB1/AUB4. Nos casos onde a praia é mais magra, o 

espaço disponível a montante da LMPM pode não alcançar 50 m, prejudicando assim a área da 

zona AUB1.  

 

Tabela 7. Comparação dos resultados obtidos para a  variação de área útil (VA) em quatro praias, 
utilizando diferentes metodologias (valores em %)  

Método SJC BP NZ MG 

Perfis de Praia 30 14 11 46 

MDT 30 6 - - 

Imagens 27 - 14 76 

 

Tal como observado no ponto 2.2 acima, a magnitude das variações que afetam as várias AUB 

é muito variável excedendo frequentemente 100 %.  

Estes resultados sugerem que a superfície correspondente a cada AUB varia substancialmente 

de praia para praia e na mesma praia ao longo do tempo, à semelhança do verificado no 

método de análise de imagens. Visto que a metodologia adotada minimiza a subjetividade da 

marcação das linhas notáveis, LMBM e LMPM, conclui-se que as variações observadas só 

poderão estar relacionadas com efeitos da reorganização morfológica da praia a uma escala 

sazonal a interanual. Embora esta metodologia compare levantamentos obtidos ao longo de 

um ano e o método de análise de imagens considere um intervalo de 10 anos, a magnitude das 

diferenças encontradas é muito semelhante, confirmando a eficácia dos processos de 

forçamento de curta escala sobre a configuração morfológica da praia.  

Como referido acima, a praia do Magoito constitui exceção a este modelo devido à exposição, 

em baixa mar, de plataforma definida em substrato rochoso, na região inferior da praia.   
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Figura 15. Praia da Nazaré – Áreas de influência de cada perfil. 
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Figura 16. Praia da Nazaré- Variação das áreas de utilização balnear (AUB), calculadas com recurso a 
perfis de praia, em diferentes levantamentos. 

 

 

Figura 17. Praia da Nazaré -Variação da área de utilização balnear (AUB) total, calculada com recurso a 
perfis de praia. 
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Figura 18. Troço Baleal-Peniche – Áreas de influência de cada perfil. 
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Figura 19. Troço Baleal-Peniche - Variação das áreas de utilização balnear (AUB), calculadas com recurso 
a perfis de praia, em diferentes levantamentos. 

 

 

Figura 20. Troço Baleal-Peniche - Variação da área de utilização balnear (AUB) total, calculada com 
recurso a perfis de praia. 
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Figura 21. Troço Baleal-Peniche - Diferentes AUB, recorrendo a dados de topografia (MDT), para 
diferentes levantamentos.   



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

 

 

Entregável 1.4.2.1.a 35 
Junho de 2013 
 

 

Figura 22. Troço Baleal-Peniche - Variação das áreas de utilização balnear (AUB), calculadas com recurso 
a MDT, em diferentes levantamentos. 

 

 
Figura 23. Troço Baleal-Peniche - Variação de área de utilização balnear (AUB) total, calculada com 

recurso a MDT. 
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Figura 24. Praia do Magoito – Áreas de influência de cada perfil. 
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Figura 25. Praia do Magoito- Variação das áreas de utilização balnear (AUB), calculadas com recurso a 
perfis de praia, em diferentes levantamentos. 

 

 

Figura 26. Praia do Magoito - Variação da área de utilização balnear (AUB) total, calculada com recurso a 
perfis de praia. 
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Figura 27. Praia de São João da Caparica – Áreas de influência de cada perfil. 
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Figura 28. Praia de São João da Caparica- Variação das áreas de utilização balnear (AUB), calculadas com 
recurso a perfis de praia, em diferentes levantamentos.  

 

 

Figura 29. Praia de São João da Caparica - Variação da área de utilização balnear (AUB) total, calculada 
com recurso a perfis de praia. 
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Figura 30. Praia de São João da Caparica - Diferentes AUB, recorrendo a dados de topografia (MDT), para 
diferentes levantamentos.   
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Figura 31. Praia de São João da Caparica - Variação das áreas de utilização balnear (AUB), calculadas com 

recurso a MDT, em diferentes levantamentos. 

 

 

Figura 32. Praia de São João da Caparica - Variação da área de utilização balnear (AUB) total, calculada 
com recurso a MDT. 

 

  



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

 

 

42  Entregável 1.4.2.1.a 
Junho de 2013 

 

4 Conclusões 

A metodologia proposta por Pereira da Silva (2002) para a limitação e quantificação de áreas 

de utilização balnear (AUB) em contexto litoral baixo e arenoso, corresponde a uma 

aproximação fácil e expedita, conduzindo a resultados consistentes, com aplicabilidade a um 

espectro largo de contextos morfodinâmicos e adequado ao cálculo de capacidades de carga 

física. 

A subjetividade inerente à metodologia de marcação das AUBs sobre imagens fotográficas da 

praia pode ter  impactos no cálculo da superfície das AUB. Estes impactos são mais relevantes 

no caso da AUB3 e em configurações morfodinâmicas marcadamente dissipativas ou 

intermédios-refletivas que incluam terraços de baixa-mar (low tide terrace). A presença de 

plataformas rochosas expostas na baixa praia tem efeito semelhante.  

A substituição dos critérios de definição das linhas notáveis, LMBM e LMPM, por indicadores 

objetivos (cota média de baixa-mar e cota de máximo espraio) retira flexibilidade ao 

zonamento da praia no que respeita à possibilidade de translação da zona AUB1, o que terá 

impacto na capacidade de carga, visto que 90 % da ocupação se concentra nesta zona. Porém, 

na generalidade dos casos estudados, verificou-se que os resultados obtidos por ambos os 

métodos são semelhantes. Em praias refletivas, caracterizadas por retenção sedimentar 

elevada e superfície de berma extensa, persistentes no tempo, a utilização dos dois métodos 

produz resultados idênticos. Pelo contrário, em praias muito magras ou caracterizadas por 

variabilidade apreciável da retenção sedimentar e da superfície intertidal e supratidal, será 

preferível optar pela metodologia mais objetiva, recorrendo a bases topográficas em vez de 

imagens do terreno.  

Independentemente da metodologia adotada, a variabilidade morfológica de escala sazonal a 

interanual das praias é a característica que mais influência a dimensão e a configuração das 

áreas de utilização balnear, pelo que não é possível caracterizar a capacidade de carga de uma 

praia por um valor único, estável no tempo; antes pelo contrário, a consideração explícita 

daquela variabilidade morfodinâmica aconselha a que aquele indicador seja fornecido sobre a 

forma de um intervalo. A marcação de AUB deve ser efetuada caso a caso e a atualizada a par 

de eventuais revisões dos critérios de ordenamento do espaço balnear e região adjacente, com 

implicações óbvias no traçado das faixas representativas da “distância cómoda”. 
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Anexo A. Dados cartográficos 

 

Tabela A1. Níveis de informação cartográfica produzidos no âmbito deste entregável, em ficheiros do 
tipo shapefile. 

Praias Shapefile Descrição 

São João da 
Caparica (SJC) 

SJC_AUB_IG 
Polígonos de Áreas de Utilização Balnear (AUB), para as datas de 
ago'01, jun'04, ago'04 e jun'07, em imagens georreferenciadas da 
aplicação Google Earth. 

SJC_AUB_MDT 
Polígonos de Áreas de Utilização Balnear (AUB), para as datas 
de jun’11, set’11, jun’12 e set’12, em MDT. 

SJC_Limites 50m_IG 

Linha do Limite de 50m digitalizada a partir de um buffer da 
linha média de preia-mar observável em imagens 
georreferenciadas da aplicação Google Earth para as datas 
ago'01, jun'04, ago'04 e jun'07. 

SJC_Limites 
50m_MDT 

Linha do Limite de 50m digitalizada a partir de um buffer da 
linha de máximo espraio digitalizada a partir dos MDT para as 
datas de jun’11, set’11, jun’12 e set’12. 

SJC_Limites de Praia 
Linhas dos limites da praia coincidentes com as estruturas 
(esporões) existentes na praia. 

SJC_LMBM_IG 
Linha média de baixa-mar obtida a partir da digitalização da 
linha de água em imagens georreferenciadas da aplicação 
Google Earth para as datas ago'01, jun'04, ago'04 e jun'07. 

SJC_LMBM_MDT 
Linha média de baixa-mar média definida por tabela, 
digitalizados sobre MDT de jun'11, set'11, jun'12 e set'12 para 
a praia de São João da Caparica 

SJC_LMPM_IG 

Linha média de preia-mar obtida a partir da digitalização do 
limite seco/molhado observável em imagens 
georreferenciadas da aplicação Google Earth para as datas 
ago'01, jun'04, ago'04 e jun'07. 

SJC_LME 
Linha de máximo de espraio (LME) médio, de valores obtidos 
nas campanhas de campo de jun’11, set’11, jun’12 e set’12, 
digitalizados sobre os MDT de jun’11, set’11, jun’12 e set’12. 

SJC_Áreas de 
Influência 

Polígonos correspondentes à área de influência de cada perfil 
de praia de referência, entregues no âmbito do 
Entregável2.2.a Lista dos perfis de praia a monitorizar entre a 
Cova do Vapor e o Cabo Espichel para a praia de São João da 
Caparica  

Magoito 

MG_AUB 

Polígonos de Áreas de Utilização Balnear (AUB), para as datas 
de jun'04, mai'07, ago'09 e jun'12, em imagens 
georreferenciadas da aplicação Google Earth, e para o 
Ortofotomapa de 2005. 

MG_Limites 50m 

Linhas do Limite de 50m digitalizadas a partir de um buffer da 
linha de praia-mar observável em imagens georreferenciadas 
da aplicação Google Earth para as datas jun'04, mai'07, ago'09 
e jun'12 e Ortofotomapa de 2002. 

MG_Limite 250m 
Linha do Limite dos 250m do acesso formal à praia, digitalizada 
a partir de um buffer (de 250m), com efeitos na distribuição 
espacial de utentes.  
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Magoito 

MG_Limites de Praia 

Linhas do limite norte coincidentes com a base do 
promontório rochoso, para as imagens georreferenciadas da 
aplicação Google Earth, para as das datas jun'04, mai'07, 
ago'09 e jun'12 e para Ortofotomapa de 2002 e linha do limite 
sul coincidente com a base da arriba. 

MG_LMBM 

Linha média de baixa-mar obtida a partir da digitalização das 
linhas de água em imagens georreferenciadas da aplicação 
Google Earth para as datas jun'04, mai'07, ago'09 e jun'12 e 
Ortofotomapa de 2002. 

MG_LMPM 

Linha média de preia-mar obtida a partir da digitalização do 
limite seco/molhado observável em imagens 
georreferenciadas da aplicação Google Earth para as datas 
jun'04, mai'07, ago'09 e jun'12 e Ortofotomapa de 2002. 

MG_Acesso Ponto de acesso formal à praia. 

MG_Áreas de 
Influência 

Polígonos correspondentes à área de influência de cada perfil 
de praia de referência, entregues no âmbito do 
Entregável1.2.3.b Rede de apoio das praias-piloto. 

Nazaré 

NZ_AUB 
Polígonos de Áreas de Utilização Balnear (AUB), para as datas 
de ago'06, out'06, jun'08 e jul'09, em imagens 
georreferenciadas ,e para o Ortofotomapa de 2005. 

NZ_Limites 50m 

Linha do Limite de 50m digitalizada a partir de um buffer da 
linha de praia-mar observável em imagens georreferenciadas 
da aplicação Google Earth para as datas ago'06, out'06, jun'08 
e jul'09e Ortofotomapa de 2005. 

NZ_Limites de Praia 
Linha dos limites da praia coincidentes com a estrutura 
(esporão) existente na praia. 

NZ_LMBM 

Linha média de baixa-mar obtida a partir da digitalização da 
linha de água em imagens georreferenciadas da aplicação 
Google Earth para as datas ago'06, out'06, jun'08 e jul'09 e 
Ortofotomapa de 2005. 

NZ_LMPM 

Linha média de preia-mar obtida a partir da digitalização do 
limite seco/molhado observável em imagens 
georreferenciadas da aplicação Google Earth para as datas 
ago'06, out'06, jun'08 e jul'09 e Ortofotomapa de 2005. 

NZ_Área Risco 
Arriba 

Área de risco de arribas definida no POOC Alcobaça-Mafra. 

NZ_ Áreas de 
Influência 

Polígonos correspondentes à área de influência de cada perfil 
de praia de referência, entregues no âmbito do 
Entregável1.2.3.b Rede de apoio das praias-piloto. 

Baleal-
Peniche 

BP_AUB 
Polígonos de Áreas de Utilização Balnear (AUB), para as datas 
de jun'11 e jun'12, em MDT. 

BP_Limites 250m 
Linhas do Limite de 250m digitalizadas a partir de um buffer 
(de 250m) dos acessos formais à praia. 

BP_Limites de Praia 
Linhas dos limites da praia obtidos a partir dos planos de praia 
do POOC Alcobaça-Mafra, para as praias de Baleal e Peniche.. 

BP_LMBM 
Linha média de baixa-mar, definidas por tabela, digitalizadas 
sobre MDT de jun'11 e jun'12. 

BP_LME 
Linha de máximo de espraio (LME) médio, de valores obtidos 
nas campanhas de campo de Jun'11 e Jun'12, digitalizados 
sobre MDT de jun'11 e jun'12. 
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Baleal-
Peniche 

BP_Acessos 
Ponto de acesso formal à praia, de acordo com o plano de 
praia, para as praias de Baleal e Peniche inseridas no POOC de 
Alcobaça-Mafra 

BP_Áreas de 
Influência 

Polígonos correspondentes à área de influência de cada perfil 
de praia de referência, entregues no âmbito do 
Entregável1.2.3.b Rede de apoio das praias-piloto, para o troço 
de Baleal-Peniche 

 


