
 
CRIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA DE 

MONITORIZAÇÃO NO LITORAL ABRANGIDO PELA 

ÁREA DE JURISDIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA 

REGIÃO HIDROGRÁFICA DO TEJO 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

Estudo do litoral na área de intervenção da 

APA, I.P. /ARH do Tejo 

   

 

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.a 

   

 Junho 2013 

 



 

 

 

 

 



 
CRIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA DE 

MONITORIZAÇÃO NO LITORAL ABRANGIDO PELA 

ÁREA DE JURISDIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA 

REGIÃO HIDROGRÁFICA DO TEJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este relatório corresponde ao Entregável 1.4.2.2.a do projeto “Consultoria para a Criação e 

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

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

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

I.P. /ARH do Tejo). 
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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 
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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 

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 

O objetivo deste relatório é avaliar se as definições-base e critérios propostos na metodologia 

desenvolvida pela ARH do Algarve para a delimitação da LMPMAVE naquela região, são 

adequados para o troço litoral sob jurisdição da APA, I.P./ ARH do Tejo  

 

2 Critérios, metodologia e resultados 

A concretização do objetivo supracitado foi suportada pelas orientações do Despacho 

n.º12/2010, de 25 de Janeiro, do ex-Instituto da Água, I.P., atual APA, I.P., e pela metodologia 

desenvolvida pela ARH do Algarve para a Demarcação do Leito e da Margem das Águas do Mar 

no Litoral Sul do Algarve (Teixeira, 2009). Contudo, importa avaliar se os critérios e 

metodologias propostos naqueles documentos se aplicam da mesma forma ao litoral ocidental 

no qual se verificam diferenças, na morfologia das praias e no regime de agitação, face ao 

litoral algarvio. 

a. Estabelecimento de um conjunto de definições-base sobre o limite de alcance 

do espraio das ondas sobre o litoral. 

As definições-base de suporte ao estudo da avaliação da posição da LMPMAVE (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) foram discutidas com os técnicos 

competentes da APA, I.P., ARH do Tejo. Com base nos pareceres elaborados pelo LNEC 

(Laboratório Nacional de Engenharia Civil) e pelo IH (Instituto Hidrográfico) mencionados no 

Despacho n.º 12/2010, de 25 de janeiro, do presidente do então Instituto da Água (INAG), 

concluiu-se que Teixeira (2009) discutiu detalhada e adequadamente estes conceitos 

necessários à interpretação física e jurídica da figura da LMPMAVE (e.g. nível máximo de maré, 

vaga, ondulação, altura média das ondas, linha de máximo espraio, espraiamento das vagas, 

…). Neste contexto, aqueles conceitos e definições de base foram integralmente adotados no 

presente estudo. 

b. Estudo do regime de marés e definição da cota de máxima preia-mar de águas 

vivas equinociais. 

Para cumprir este objetivo, analisou-se a informação relativa às alturas de maré registadas nos 

marégrafos da rede nacional maregráfica localizados na área de jurisdição da APA, I.P., ARH do 

Tejo (Cascais, Peniche e Nazaré). A concretização deste estudo foi efetuada no âmbito da 

Tarefa e Entregável 1.1.3 Marés. Foi dada particular atenção às condições de sobre-elevação 

meteorológica (caracterizada no âmbito do Tarefa 1.1.5. Sobre-elevação meteorológica) e às 

condições da agitação incidente (Tarefa 1.1.7 Ondas, do presente projeto). 
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c. Estudo do regime de agitação e definição dos parâmetros caracterizadores de 

condições médias para a costa ocidental portuguesa. 

O clima de agitação foi caracterizado para as condições ao largo, junto à costa e na 

rebentação, tal como descrito nos entregáveis que integram a Tarefa 1.1.7 Ondas, do presente 

projeto. 

d. Medições sistemáticas das características morfossedimentares das praias, 

incluindo a posição da linha de máximo espraio. 

Esta tarefa consistiu no levantamento sistemático (trimestral) da superfície da praia emersa ou 

de perfis topográficos transversais entre a base da duna, arriba ou obstáculo adjacente à alta-

praia e, pelo menos, o nível médio do mar, com recurso a GPS-RTK; identificou-se em cada 

levantamento a posição da linha correspondente ao último espraio gerado na preia-mar 

antecedente ao levantamento (conforme descrito na Tarefa 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, do presente projeto). 

e. Caracterização do forçamento oceanográfico coevo do levantamento da linha 

de máximo espraio medida no terreno. 

As características da agitação incidente e nível de maré (soma das componentes astronómica e 

meteorológica) contemporâneas da medição da linha de máximo espraio foram reportadas 

nos entregáveis das tarefas indicadas nas alíneas c. e b., respetivamente. 

f.  Construção de uma base de dados de campo e extração de relações que 

permitam relacionar a localização da linha de máximo espraio com o 

forçamento oceanográfico e as características morfossedimentares da zona 

litoral. 

Foi desenvolvida uma base de dados que permite visualizar e gerir a informação no âmbito da 

realização das tarefas descritas nas alíneas d. e e.. Os resultados encontram-se sistematizados 

nos Entregáveis 1.2.3.d Dados em bruto resultantes dos trabalhos de campo nas praias-piloto e 

2.2.b Dados em bruto resultantes dos trabalhos de campo na Costa da Caparica. Os dados 

experimentais obtidos nas campanhas de campo permitiram testar e desenvolver uma solução 

para o cálculo do alcance (vertical) do espraio na região sob jurisdição da APA, I.P./ARH do 

Tejo, descrita no Entregável 1.4.2.2.c Estudo e parecer sobre a delimitação da linha da máxima 

preia-mar de águas vivas equinociais na faixa costeira sob jurisdição da ARH Tejo.  

g. Determinação da linha da máxima preia-mar de águas vivas equinociais 

(LMPMAVE) em condições de agitação médias. 

A LMPMAVE fornecida pela APA, I.P./ARH do Tejo, foi verificada no terreno e sobre imagens 

georreferenciadas em alguns sectores da área de jurisdição da APA, I.P./ARH do Tejo, 

adotando, na íntegra, os critérios definidos por Teixeira (2009). Foram utilizados nesta análise 
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ortofotomapas digitais do Instituto Geográfico Português (IGP) de 2005, analisados em 

ambiente ArcGIS da ESRI, utilizando uma escala de 1:1000, com uma exatidão posicional 

associada de 0.2 m. Em alguns casos, foram consultadas as fotografias aéreas oblíquas 

realizadas pela equipa da FFCUL (Fundação da Faculdade de Ciências da Universidade de 

Lisboa) em 28 de agosto e 16 de outubro de 2010 ao longo da área de estudo, e as imagens 

oblíquas (Bird’s-Eye View) no sítio da internet da Bing maps. 

Os resultados desta análise foram disponibilizados e discutidos com técnicos da APA, I.P./ARH 

do Tejo em 2011. 

h. Comparação dos resultados com elementos geomorfológicos dos perfis de 

praia. 

A posição das linhas de máximo espraio, medidas no terreno e estimadas através de modelos 

empíricos, foi comparada com os elementos geomorfológicos presentes nos perfis de praia 

monitorizados. A avaliação destes aspetos encontra-se descrita no Entregável 1.4.2.2.c Estudo 

e parecer sobre a delimitação da linha da máxima preia-mar de águas vivas equinociais na 

faixa costeira sob jurisdição da ARH Tejo.  
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