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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 e Metodologia 

Os critérios de demarcação da linha de máxima preia-mar de águas-vivas equinociais 

(LMPMAVE) foram recentemente objeto de revisão para a região do Algarve (Teixeira, 2009), 

sem prejuízo do valor jurídico do conceito, e objetivados através da combinação de duas 

metodologias complementares: uma, de natureza essencialmente física e outra, de natureza 

essencialmente geomorfológica. O estudo de Teixeira (2009) debruça-se exaustivamente sobre 

esta matéria e os critérios propostos nesse trabalho foram, entretanto, generalizados à zona 

costeira de Portugal Continental (Despacho n.º 12/2010, de 25 de janeiro, do presidente do 

Instituto da Água (INAG), atual APA, I.P. (Agência Portuguesa do Ambiente)). 

Considerando que os critérios definidos por Teixeira (2009), se fundamentam em parâmetros 

oceanográficos, sedimentares e morfológicos característicos do litoral sul do Algarve, julgou-se 

oportuno testá-los na faixa costeira sob jurisdição da APA, I.P., ARH do Tejo, nomeadamente 

em litoral arenoso e em algumas das áreas piloto previamente identificadas nos Entregáveis 

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 e 2.2.a Lista dos perfis 

de praia a monitorizar entre a Cova do Vapor e o Cabo Espichel, visto que esta se enquadra na 

fachada ocidental do território continental português, mais energético, e definido em 

contextos geológico, geomorfológico e condições de abastecimento sedimentar 

eventualmente diferentes. 

Em sede de discussão com os técnicos competentes da APA, I.P., ARH do Tejo, e 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 

os conceitos e definições de base 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 adotadas no presente estudo.  

A definição da LMPMAVE invoca o conceito de cota alcançada pela superfície livre do mar em 

condições de máxima preia-mar de águas-vivas equinociais, conceito que se relaciona com o 

regime de marés. Neste trabalho, considerou-se representativo daquele parâmetro o valor 

máximo de altura da maré equinocial calculado no intervalo 2001-2010 (o qual incorpora a 

elevação do nível do mar) como descrito no Entregável 1.1.3.a Caracterização do regime de 

marés. 

Os parâmetros caracterizadores da agitação foram estudados e reportados nos Entregáveis 

1.1.7.a Caracterização do clima de agitação ao largo, 1.1.7.b: Caracterização do clima de 

agitação junto à costa e 1.1.7.c Caracterização do clima de agitação na zona de rebentação 

nas praias-piloto. Esta caracterização reporta-se a uma série longa de dados (1953-2008, série 

Dodet et al. (2010)) que não interseta a janela temporal dos trabalhos de campo (2011-2013) 
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efetuados para aquisição de elementos geomorfológicos nas áreas-piloto. Neste contexto, e 

para os objetivos do presente entregável, adquiriu-se informação oceanográfica sinótica dos 

trabalhos de terreno recorrendo aos dados de previsão inversa (hindcast) dos parâmetros de 

ondulação disponibilizados pela NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), 

usando o modelo WAVEWATCH III e análise de ventos GFS (Global Forecast System) (NOAA, 

2013).  

O conjunto de trabalhos de campo e de laboratório desenvolvidos em contexto de litoral 

arenoso compreenderam o levantamento sistemático da morfologia do perfil transversal e 

caracterização textural dos sedimentos, bem como a medição da cota da linha de máximo 

espraio das ondas em diferentes estádios morfodinâmicos de praias apresentando condições 

contrastantes de exposição e conteúdo sedimentar. 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. 

A verificação da aplicabilidade dos critérios físicos definidos por Teixeira (2009) ao litoral 

ocidental passa pelo cálculo das relações empíricas que governam a localização da linha de 

máximo espraiamento das ondas em cada praia. Para tal, organizou-se uma base de dados 

empíricos contendo os elementos oceanográficos, morfológicos e texturais necessários que, 

uma vez processados, permitiram interpolar, em cada praia, a elevação da LMPMAVE em 

condições médias de agitação do mar. Esta elevação corresponde a uma linha conceptual que 

foi comparada com outra linha, homóloga, de base morfológica, obtida caso a caso nos 

levantamentos de terreno e descrita no Entregável 1.2.3.e Caracterização da variabilidade 

morfodinâmica sazonal das praias-piloto representativas do litoral em estudo.  

Neste contexto, os resultados deste entregável são apresentados em duas secções: uma, 

correspondente à abordagem de base física, e outra, à abordagem de base morfológica. Os 

resultados reportam-se a oito locais de litoral baixo e arenoso, distintos em exposição, 

artificialização e características morfodinâmicas e texturais: praia de Pedras Negras (PN), praia 

da Nazaré (NZ), troço Baleal-Peniche (BP), praia de Santa Cruz (SC) e o troço costeiro do arco 

Caparica-Espichel, representado pelas praias da Costa da Caparica (CC - que inclui a praia de 

São João da Caparica, praias dentro do campo de esporões e a praia da Saúde), praia da Rainha 

(RA), praia da Fonte da Telha (FT) e praia da Lagoa de Albufeira (LA) (Figura 1).  
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Figura 1. Localização das praias estudadas
1
. 

 

2 Resultados 

2.1 Abordagem de base física 

Na literatura de referência existem diversas soluções empíricas para calcular a altura do 

espraio das ondas (wave run-up). Estas aproximações diferem entre si pelo grau de 

complexidade das formulações e pelas variáveis intervenientes e podem ser divididas em dois 

grandes grupos (Teixeira, 2009):  

1. Um grupo de aproximações mais simples, que relaciona diretamente a altura do 

espraio com a altura da ondulação incidente, considerando que alturas de onda 

                                                           
1
 Mapa de base: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, 

Swisstopo, and the GIS User Community. 
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maiores promovem cotas de espraio mais altas (e.g Guza e Thornton, 1982; CERC, 

1995). 

2. Um grupo de aproximações mais elaboradas que consideram outros parâmetros 

escalares das ondas, para além dos anteriores, como o período e o comprimento de 

onda, e ainda o declive da estrutura, natural ou artificial, onde as ondas incidem (e.g. 

Holman, 1986).  

No presente entregável optou-se pelo segundo conjunto de aproximações porque espelham 

melhor a realidade e, por outro lado, correspondem à solução adotada para as praias do 

Algarve no estudo de Teixeira (2009). 

De uma forma geral define-se a altura do espraio como sendo a diferença de duas 

componentes verticais: a cota de máximo espraio impressa pelas ondas na praia e a cota da 

maré contemporânea (Figura 2).  

 

 

Figura 2. Exemplo gráfico das componentes que determinam a altura do espraio. Adaptado de Freitas et 
al. (2012). 

 

As formulações que relacionam a altura do espraio (Rmax) com as variáveis (oceanográficas e 

morfológicas) condicionantes são do tipo: 

𝑅𝑚𝑎𝑥 = 𝑓(𝑘, 𝐻, 𝑇, 𝐿, 𝛽)    Equação (1) 

Onde: 

𝑡𝑎𝑛𝛽 é o declive da face de praia; 

𝐻 é a altura de onda; 

𝐿 é o comprimento de onda; 

𝑇 é o período de onda;  

𝑘 é uma constante empírica. 

 

Diversos autores testaram e desenvolveram soluções para o cálculo da altura do espraio 

usando o número de Iribarren em associação com a variável empírica adimensional 𝑘 (e.g. 

Holman, 1986; Mase, 1989; Nielsen e Hanslow, 1991; Van der Meer e Stam, 1992), resultando 

na expressão geral:  
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𝑅𝑚𝑎𝑥 = 𝑘𝐻𝜉      Equação (2) 

Onde:  

𝜉 é o número de Iribarren, definido através da equação 3. 

𝜉 =
𝑡𝑎𝑛𝛽

√𝐻/𝐿 
       Equação (3) 

 

As variáveis 𝐿 e 𝑇 não são estritamente independentes e diferentes autores derivaram valores 

da constante 𝑘 parametrizando o forçamento oceanográfico em águas profundas ou na 

rebentação e determinando o declive da praia com metodologias diferentes.  

À semelhança da metodologia utilizada por Teixeira (2009) usaram-se, no presente trabalho, 

os dados de máximo espraio e declive de face de praia, levantados no terreno; a 

parametrização das características das ondas em cada praia teve em consideração explícita as 

condições de abrigo e as perturbações induzidas pela interação com o fundo. Os parâmetros 

usados e a forma como foram calculados encontram-se descritos de seguida. 

 

2.1.1 Altura máxima do espraio (Rmax) 

A altura máxima do espraio (Rmax) foi calculada através da diferença entre a cota da linha de 

máximo espraio - LME (referida ao ZH) impressa no areal e a altura da preia-mar anterior (PM) 

à campanha, prevista na tabela de marés calculada por Antunes (2007) para o marégrafo de 

Cascais e corrigida de +10 cm, que correspondem à subida do nível médio do mar.  

A cota da linha de máximo espraio foi levantada no terreno em cada área-piloto como descrito 

no Entregável 1.2.3.e Caracterização da variabilidade morfodinâmica sazonal das praias-piloto 

representativas do litoral em estudo2. Na Tabela 1 identificam-se os perfis e datas para as 

quais foi possível extrair registos de máximo espraio e declive da face de praia - 20 perfis ao 

longo dos 8 troços alvo deste trabalho, monitorizados entre março de 2011 e março de 2013.   

A cota de máximo espraio em cada perfil foi identificada por interseção da linha de perfil com 

a linha de último espraio medida no terreno. As cotas foram transformadas por forma a 

referirem-se ao ZH, no caso da abordagem física, para replicar na íntegra a metodologia 

proposta por Teixeira (2009) 

 

 

  

                                                           
2
 Nos dados de campo esta linha é referida como “linha do último espraio” (com código de leitura UESP) 

referindo-se à máxima incursão das ondas durante a última preia-mar, aquela precedente à campanha, 
distinguindo-se assim da “linha de máximo espraio” (com código de leitura MESP), que corresponde à 
posição de máxima incursão das ondas impressa no areal, independentemente da altura em que esta 
ocorreu. 
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Tabela 1. Praia, perfil e data dos levantamentos de terreno.  

Troço Nome do Perfil Datas (ano-mês-dia) 

Pedras Negras 
PPN1 

PPN2 

2011-03-07 

2011-06-02 

2011-09-15 

2011-12-27 

2012-03-25 

2012-06-02 

2012-09-20 

2012-12-18 

2013-03-03 

Nazaré 

PNZ1 

PNZ2 

PNZ3 

2011-03-07 

2011-06-01 

2011-09-13 

2011-12-27 

2012-03-22 

2012-06-02 

2012-09-20 

2012-12-18 

2013-03-03 

Baleal-Peniche 

PBP2 

PBP3 

PBP4 

PBP5 

2011-06-18 

2011-09-29 

2012-03-13 

2012-06-25 

2012-09-19 

2012-12-17 

2013-03-15 

Santa Cruz 

PSC1 

PSC2 

PSC3 

2011-03-24 

2011-06-15 

2011-09-03 

2011-12-02 

2012-03-21 

2012-06-07 

2012-09-18 

2012-12-03 

2013-03-13 

Costa da Caparica 

PCC6 

PCC10 

PCC13 

PCC17 

2011-03-19 

2011-06-04 

2011-09-11 

2011-11-29 

2012-03-11 

2012-06-06 

2012-09-04 

2012-12-02 

2013-03-01 

Rainha PRA1 

2011-03-27 

2011-06-05 

2011-09-02 

2011-11-28 

2012-03-11 

2012-06-22 

2012-09-17 

2012-12-30 

2013-02-28 

Fonte da Telha 
PFT1 

PFT2 

2011-03-20 

2011-06-05 

2011-09-02 

2011-11-28 

2012-03-10 

2012-06-22 

2012-09-17 

2012-12-30 

2013-02-28 

Lagoa de Albufeira PLA1 

2011-03-20 

2011-06-05 

2011-09-02 

2011-11-28 

2012-03-10 

2012-06-22 

2012-09-17 

2012-12-30 

2013-02-28 
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2.1.2 Declive da face de praia (𝒕𝒂𝒏𝜷) 

Teixeira (2009) utilizou um declive da face de praia (𝑡𝑎𝑛𝛽) medido na franja do perfil onde se 

processa o espraio em condições de preia-mar, i.e., entre a linha de máximo espraio impressa 

no areal e o plano correspondente à cota de preia-mar. Segundo este autor, esta opção 

aproxima-se da metodologia usada no desenvolvimento das soluções em taludes de proteção 

costeira e, em contexto de praia, produz valores de declive que não deverão diferir 

significativamente do declive médio da face de praia (medido sobre a linha do nível médio do 

mar). Esta regra tem exceção nos casos em que o perfil é marcadamente convexo ou côncavo. 

Nestes casos, aquela opção produzirá declives menos ou mais acentuados que o declive 

médio, respetivamente (Figura 3). 

A análise dos perfis das praias estudadas no âmbito do presente trabalho revelou que, na sua 

maioria, a baixa praia exibia perfil marcadamente côncavo, ocasionalmente escarpado, com 

incremento do declive na interface berma-face de praia. Para minimizar o impacto desta 

configuração optou-se por calcular em cada perfil um declive médio, medido entre as linhas de 

máximo espraio e do nível médio do mar (NMM) como representativo do declive da face de 

praia (𝑡𝑎𝑛𝛽).  

 

 

Figura 3. Projeção declive versus declive médio para as praias analisadas. Declive - medido entre a cota 
de máximo espraio (Rmax) e a cota de preia-mar (PM); Declive médio – medido entre a cota de máximo 

espraio (Rmax) e o nível médio do mar (NMM). 

 

 

A Figura 4 ilustra a variabilidade no espaço e no tempo do declive da face de praia, calculado 

entre o NMM e a cota +3.5 m, em todos os perfis monitorizados nas áreas-piloto realçando a 

influência dos efeitos de sítio na morfodinâmica sazonal de cada praia ou de diferentes 

secções da mesma praia. 
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Figura 4. Projeção da inclinação da face de praia (⁰): valor médio, mínimo e máximo em todos os perfis 
levantados na área de jurisdição da APA, I.P., ARH do Tejo. Os códigos de identificação e localização dos 
perfis encontram-se nos Entregáveis 1.2.3.b Rede de pontos de apoio das praias-piloto e 2.1.a Rede de 

pontos de apoio da Costa da Caparica. 
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2.1.3 Características das ondas 

As características das ondas em águas profundas referem-se a uma série disponibilizada pela 

NOAA, que consiste em previsões inversas do estado de mar a cada 6 h. Estes dados foram 

extraídos para a célula que inclui as coordenadas da boia oceanográfica MONICAN01 (IH, 2013) 

localizada a cerca de 2000 m de profundidade com a seguinte posição Lat: 39.52⁰ e Lon: -9.65⁰. 

Estes dados incluem os valores de: 

Hs - Altura significativa de onda (m) 

Tp - Período de pico de potência (s) 

Dirp - Rumo médio no período de pico (⁰) 

A validação dos dados NOAA (dados simulados) foi efetuada através da comparação com as 

observações registadas na boia oceanográfica, para o período entre 24 de abril de 2009 e 1 de 

maio de 2013, em intervalos de 1 hora (para coincidir com o intervalo das observações). Os 

resultados encontram-se expressos na Tabela 2. 

 

Tabela 2. Estatísticas da comparação de dados observados e simulados. 

Parâmetro Viés  
Erro quadrático 
médio 

Coeficiente de 
correlação (r) 

N. 
Observações 

Hs  -0.0457 m 0.3833 m 0.9470 29384 

Tp -0.0101 s 1.7200 s 0.7719 29384 

Dirp  -10.9305° 25.5989° - 29384 

 

Os resultados obtidos da série da NOAA, para o período sinóptico dos trabalhos de campo, 

estão resumidos na Tabela 3, e a comparação com as estatísticas obtidas da série mais longa 

(Tabela 4) sugerem que as condições oceanográficas prevalecentes na janela temporal de dois 

anos em que decorreram os trabalhos de campo são muito semelhantes. Os valores médios de 

𝐻𝑠 e 𝑇𝑝 diferem de 0.2 m e de 0.4 s, respetivamente, e o rumo médio de potência surge algo 

rodado a norte no período mais curto. Assim, considerou-se que a série mais curta seria 

representativa do clima de agitação marítima e eficaz para os objetivos deste entregável. 
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Tabela 3. Estatísticas da agitação marítima – série NOAA, março 2011 – março 2012. 

Data inicial 01-03-2011 

Data final 31-03-2013 

Hs médio (m) 2.2 

Hs máximo (m) 9.2 

Tp médio (s) 10.9 

Rumo médio 
vetorial (

o
) 

309.2 

Rumo médio 
de potência (

o
) 

308.9 

 

Tabela 4. Estatísticas da agitação marítima - série Dodet et al. (2010), janeiro 1953 – dezembro 2008. 

Data inicial 01-01-1953 

Data final 31-12-2008 

Hs médio (m) 2.0 

Hs máximo (m) 13.0 

Tp médio (s) 10.5 

Rumo médio 
vetorial (

o
) 

308.6 

Rumo médio 
de potência (

o
) 

301.5 

 

Procedeu-se à propagação da agitação ao largo para a costa e posteriormente até à 

rebentação, para cada área-piloto em estudo, conforme descrito nos Entregáveis 1.1.7.b 

Caracterização do clima de agitação junto à costa e 1.1.7.c Caracterização do clima de 

agitação na zona de rebentação nas praias-piloto, por forma a melhor quantificar as 

características das ondas que promovem o espraiamento sobre a superfície da praia.    

No entanto, a generalidade das experiências efetuadas em modelo físico e no terreno para 

investigar as relações entre 𝑅𝑚𝑎𝑥, declive da praia e condições oceanográficas, consideram 

configurações costeiras e morfologia dos fundos próximos simples e rumos de agitação 

essencialmente ortogonais ao desenvolvimento da linha de costa. O domínio físico abordado 

no presente trabalho pode afastar-se consideravelmente destas condições, nomeadamente, 

em praias que beneficiam de efeitos de abrigo de costa (e.g. Costa da Caparica e Nazaré) ou 

daquelas em que a refração introduza diferenças significativas entre os climas de agitação na 

rebentação e em águas profundas. Assim, para melhorar a comparabilidade entre a 

aproximação utilizada neste estudo e as aproximações consideradas em Teixeira (2009), bem 

como nos trabalhos de referência, optou-se por recalcular a altura de onda em águas 

profundas a partir da altura da onda na rebentação, removendo os efeitos da refração e do 
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abrigo de costa. Este parâmetro, aqui designado por 𝐻𝑠′0 (unrefracted wave height), foi 

calculado partindo dos parâmetros de onda na rebentação e considerando que: 

𝐻𝑠𝑏 = 𝐻𝑠0𝐾𝑟𝐾𝑠    Equação (4) 

Onde: 

𝐻𝑠𝑏 é a altura significativa na rebentação; 

𝐻𝑠0 é a altura significativa ao largo; 

 𝐾𝑟 e 𝐾𝑠 são os coeficientes de refração e empolamento, respetivamente.  

 

Tomando 𝐾𝑟=1, então  

𝐻𝑠′0 =
𝐻𝑠𝑏

𝐾𝑠
      Equação (5) 

 

A Figura 5 Ilustra os resultados obtidos para duas praias com condições de abrigo 

contrastantes – Pedras Negras e São João da Caparica onde é possível reconhecer, no caso da 

praia de S. João da Caparica (PCC6) - praia abrigada, as diferenças entre 𝐻𝑠0 e 𝐻𝑠′0. 

 

 

Figura 5. Projeção do par Hs0 e Hs’0 para as praias de São João da Caparica (PCC6) e Pedras Negras 
(PPN1). 
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2.1.4 Solução para a cota da LMPMAVE 

Os dados dos levantamentos de campo efetuados entre março de 2011 e março de 2013 nos 8 

locais referidos acima, produziram 159 medições de cota de máximo espraio. No caso da Costa 

da Caparica (CC) utilizaram-se apenas os perfis PCC6 (São João da Caparica), PCC10 e PCC13 

(no campo de esporões) e PCC17 (na Praia da Saúde). No troço Baleal-Peniche, excluiu-se o 

perfil PBP1. 

O gráfico da Figura 6 ilustra a projeção do par 𝑅𝑚𝑎𝑥 contra 𝐻𝑠′0𝜉.  

A equação de melhor ajuste aos dados experimentais, obtida por regressão linear com 

passagem pela origem, é: 

𝑅𝑚𝑎𝑥 = 1.8 𝐻𝑠′0𝜉, para 𝑛 = 159 e 𝑟2 = 0.5  Equação (6) 

A dispersão dos pontos experimentais em abcissas é idêntica à obtida por Teixeira (2009), mas 

em ordenadas a amplitude da variação de 𝑅𝑚𝑎𝑥 é muito superior; o declive da reta de 

regressão é de 1.76 no caso presente, em comparação com 1.08 no caso do Algarve. Teixeira 

(2009) reporta, para as praias do Algarve, inclinações da face de praia variáveis entre 1.6 e 

10.8⁰, com valor médio de 6.2⁰; neste estudo encontrou-se um valor médio de inclinação de 

4.6⁰ compatível com um regime energético mais elevado, embora o intervalo de variação seja 

semelhante, de 1.4 a 9.2⁰. O coeficiente de correlação é semelhante nos dois casos. As 

diferenças no declive da reta de regressão são interpretadas como refletindo um regime mais 

energético na generalidade das praias do litoral ocidental e parametrizações diferentes de 𝐻𝑠0  

e de 𝜉.   

Parametrizando a equação geral da altura do espraio, Equação (7), com os valores médios da 

altura significativa equivalente não refratada (𝐻𝑠′0 = 1.12 𝑚) e do período médio (𝑇𝑚𝑒𝑑 = 

9.75 s), obtém-se a fórmula simplificada que permite calcular a altura do espraio em 

“condições médias de agitação do mar”, como definido na lei, para as praias do litoral sob 

jurisdição da APA, I.P., ARH do Tejo: 

𝑅𝑚𝑎𝑥 = 11.7 𝑡𝑎𝑛𝛽     Equação (7) 

A solução geral para o cálculo da LMPMAVE nestas praias, fundamentada na abordagem de 

base física, é dada pela soma da cota máxima de preia-mar em águas-vivas equinociais (4.16 

m, como referido acima), com o valor de 𝑅𝑚𝑎𝑥: 

𝐶𝑜𝑡𝑎𝐿𝑀𝑃𝑀𝐴𝑉𝐸 = 4.16 + 𝑅𝑚𝑎𝑥 = 4.16 + 11.7𝑡𝑎𝑛𝛽   Equação (8) 

 

A Figura 7 contém a representação gráfica da solução da Equação (8) e a projeção dos pares 

cota do sopé da duna frontal (SDF), extraído dos levantamentos no terreno da base da duna, 

versus declive da face da praia para todos os casos acima considerados, acrescidos da 

informação obtida na praia de Paredes de Vitória (PV – todos os perfis) e no perfil PCC4 de São 

João da Caparica. 
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Figura 6. Solução para o cálculo da altura do espraio usando a totalidade dos dados experimentais. 

 

A Figura 7 mostra que a quase totalidade dos valores de sopé da duna frontal (SDF) se 

encontram acima da cota da LMPMAVE definida pela abordagem de base física (linha 

vermelha), com exceção de 3 casos: um perfil do troço Baleal-Peniche, um perfil na praia de 

Pedras Negras e outro na praia de Paredes de Vitória. Nestes casos, os valores de declive e SDF 

calculados a partir dos dados de campo correspondem a levantamentos onde foram 

observados sintomas de reativação recente da aba barlavento da duna frontal pela atividade 

das ondas que, nos casos de Pedras Negras e Parede de Vitória, conduziram ao galgamento e 

erosão da duna frontal, com formação de escarpas (Figura 8 e Figura 9).  

Observa-se, ainda, alguma dispersão dos pontos figurativos que pode refletir incertezas da 

marcação do sopé da duna frontal (metodologia descrita no Entregável 1.2.3.e Caracterização 

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

estudo), majoração do declive da face da praia quando esta superfície é côncava ou variação 

da resiliência e da organização morfodinâmica do sistema praia-duna em cada local. 

Independentemente desta variabilidade, os resultados obtidos para o litoral sob jurisdição da 

APA, I.P., ARH do Tejo mostram que a adoção de um critério de base morfológica (sopé da 

duna frontal) para a marcação da LMPMAVE, em litoral baixo e arenoso, corresponde a uma 

perspetiva conservadora, que respeita o princípio da precaução. 

O método de base física para a determinação da LMPMAVE resulta de dados empíricos, 

imbuídos de variabilidade sazonal a interanual que refletem a morfodinâmica do litoral 

arenoso. Em consequência, mesmo que o valor de cota daquela linha seja estável no espaço e 

no tempo, não é possível fazer-lhe corresponder uma única representação planimétrica no 
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domínio de cada praia, visto que a curva de nível que a reproduz associar-se-á, 

inevitavelmente, à data do levantamento.  

Este inconveniente, já referido por Teixeira (2009), pode ser ultrapassado através da 

correspondência da LMPMAVE com o indicador SDF, oferecendo uma solução de compromisso 

que não compromete o espírito da lei, tal como sugerido para o caso do Algarve pelo mesmo 

autor. Tal como observado por Teixeira (2009) no Algarve, o exercício de comparação dos 

dados do terreno com a cota da LMPMAVE de base física em praias da área de jurisdição da 

APA, I.P., ARH do Tejo, demostra que a base da duna só é ultrapassada em condições de 

temporal. O indicador morfológico SDF traduz ou majora ligeiramente a condição “regime de 

agitação médio de águas-vivas equinociais” da lei e permite, simultaneamente, a delimitação 

da LMPMAVE com critérios simples, mais estáveis no tempo e facilmente reconhecidos no 

terreno ou em imagens das zonas costeiras (Teixeira, 2009, Despacho n.º 12/2010, de 25 de 

janeiro, do presidente do então Instituto da Água (INAG)). 
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Figura 7. Solução gráfica para o cálculo da cota da LMPMAVE (abordagem de base física) nas praias do litoral sob jurisdição da APA, I.P., ARH do Tejo (reta a vermelho) e 

projeção do declive versus cota do sopé da duna frontal nos locais: PN – Pedras Negras, BP – Baleal-Peniche, SC – Santa Cruz, RA – Rainha, FT – Fonte da Telha, LA – Lagoa 

de Albufeira, SA – Saúde (Perfil PCC17), NZ – Nazaré, PV – Paredes de Vitória, SJC – São João da Caparica (Perfil PCC4) e CC Esporões – Caparica entre esporões (Perfil 

PCC10). 
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a) 

  

b) c) 

Figura 8. Erosão da duna verificada na campanha de 15-09-2011 na Praia de Pedras Negras b) e c) em 
relação à situação anterior - Junho de 2011 a). 

 

  

a) b) 

  

c) d) 

Figura 9. Erosão da duna no perfil PPV1 na praia de Paredes de Vitória. a) Vista lateral e b) vista frontal 
do perfil PPV1 na campanha de 20-09-2012; c) vista lateral e d) vista frontal do perfil PPV1 na campanha 

de 18-12-2012. 
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2.2 Abordagem de base morfológica 

A abordagem de base morfológica segue o disposto no Despacho n.º 12/2010, de 25 de 

janeiro, do presidente do então Instituto da Água (INAG), fundamentado no estudo de Teixeira 

(2009). 

Os levantamentos da linha do máximo espraio (LME) impressa no areal obtidos em várias 

campanhas em cada praia estudada (Tabela 1), foram processados com vista a extrair dois 

pontos notáveis: o correspondente à distância mínima (Dmin) da LME em relação à LMPMAVE 

oficial e em vigor e o correspondente à cota máxima (Cmax) observada na LME. Uma vez 

identificados, encontrou-se a cota (C) do primeiro e a distância (D) relativamente à LMPMAVE 

do segundo (Figura 10). 

 

 

Figura 10. Esquema ilustrativo da distância mínima (Dmin) e da cota máxima (Cmax) observada numa linha 
de máximo espraio (LME) levantada no terreno em relação à LMPMAVE, para um determinado troço 

litoral. C - cota correspondente a Dmin e D - distância à LMPMAVE correspondente a Cmax. 

 

A distância mínima, assim calculada, permite verificar com dados experimentais as relações 

espaciais entre a LME e LMPMAVE em condições extremas de maré (preia-mar de águas-vivas 

equinociais). Na grande maioria dos casos a LME não interseta a LMPMAVE e encontra-se dela 

deslocada, para o mar, de uma distância variável. Porém verificou-se em alguns casos que a 

LME intersetava localmente a LMPMAVE, encontrando-se deslocada para terra de uma 

distância superior à incerteza dos métodos de medição da LME (2 m). Estes casos podem 

corresponder a três tipologias essenciais: a) herança de um evento extremo (tempestade) 

capaz de afetar temporariamente a morfologia da duna frontal e a posição da linha que 

materializa o respetivo sopé, b) inadequação do critério morfológico ao objetivo de marcação 

da LMPMAVE e c) erro no traçado da LMPMAVE. 
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A primeira e última situação não prejudicam o rigor das metodologias de base morfológica 

pelo que apenas a ocorrência do segundo caso merecia uma revisão daquelas metodologias. 

 

2.2.1 Praia de Pedras Negras 

De uma forma geral é possível verificar que as distâncias da LME à LMPMAVE variam entre 

14.8 e -4.5 m, (Figura 11), observando-se apenas uma ocorrência em que LME ultrapassa a 

LMPMAVE em mais de dois metros, na campanha de 15-09-2011. As cotas do máximo espraio 

correspondentes, variam entre 3.6 m e 8.0 m (NMM), respetivamente.   

A cota máxima atingida pelo espraio registou-se, também, a 15-09-2011 e corresponde a uma 

distância à LMPMAVE de -3.07 m (Figura 12). 

A distribuição espacial dos pontos notáveis distância mínima e cota máxima (Figura 13), indica 

que as distâncias mínimas são preferencialmente atingidas no sector sul da praia e que as 

cotas máximas não apresentam um padrão espacial definido. 

 

 

 

Figura 11. Praia de Pedras Negras. Imagem superior: distância medida nos levantamentos de campo 
entre a LME e a LMPMAVE; Imagem inferior: cota correspondente à distância referida acima (NMM) – 

Os pontos a azul-escuro representam os levantamentos de inverno e a azul-claro os de verão. 

 

 

 

Figura 12. Praia de Pedras Negras. Imagem superior: cota máxima da LME medida nos levantamentos de 
campo; Imagem inferior: distância entre a LME e a LMPMAVE correspondente à cota referida acima 

(NMM) – Os pontos a azul-escuro representam os levantamentos de inverno e a azul-claro os de verão. 
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a) b) 

Figura 13. Praia de Pedras Negras - Localização dos pontos notáveis onde foi registada: a) distância 
mínima medida entre a LME e a LMPMAVE e b) cota máxima da LME em cada levantamento

3
.  

 

Considerando que os valores de altura de onda na rebentação obtidos em 15-09-2011 (Tabela 

5) são superiores ao valor médio anual (𝐻𝑠𝑏 = 2.1 m, retirado do Entregável 1.1.7.c 

Caracterização do clima de agitação na zona de rebentação nas praias-piloto) pode-se concluir 

que a LMPMAVE foi, neste caso, ultrapassada em condições de agitação marítima superiores à 

média e às do regime de permanência, pelo que a transposição da LMPMAVE não prejudica a 

aplicabilidade do critério morfológico.  

 

 

 

                                                           
3
 Mapa de base: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, 

Swisstopo, and the GIS User Community. 
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Tabela 5. Valores de 𝐻𝑠𝑏  , 𝐻𝑠0 e 𝐻𝑠′0 para as datas de levantamento no terreno onde se verificou que a 
LMPMAVE foi ultrapassada em mais de 2 m.  

Data 𝑯𝒔𝒃 (m) 𝑯𝒔𝟎 (m) 𝑯𝒔′𝟎 (m) 

15-09-2011 2.6 2.3 2.1 

 

Esta conclusão é consistente com os resultados obtidos para a mesma praia a partir da 

abordagem de base física (secção 2.1.4 do presente relatório), que indicam variação 

altimétrica da LMPMAVE no intervalo 2.8 a 3.2 m, com valor médio de 4.0 m (NMM). Estes 

valores são congruentes com as cotas de sopé da duna frontal (SDF) levantadas no terreno que 

variam entre 5.2 e 7.4 m (NMM). 

 

2.2.2 Praia da Nazaré 

Na praia da Nazaré verifica-se que as distâncias mínimas da LME à LMPMAVE variam entre 

92.2 m e 10.6 m (Figura 14). As cotas de espraio correspondentes, variam entre 2.47 m e 4.09 

m (NMM), respetivamente.   

A cota máxima atingida pelo espraio foi de 6.4 m correspondendo a uma distância à LMPMAVE 

de 64.1 m (Figura 15). Em nenhuma data se verificou a transposição da LMPMAVE definida 

pelo critério morfológico. 

A distribuição espacial dos pontos notáveis correspondentes à distância mínima à LMPMAVE e 

cota máxima indica que as primeiras são preferencialmente atingidas no sector norte da praia 

e as segundas se localizam no sector sul (Figura 16). 

 

 

 

 

Figura 14. Praia da Nazaré. Imagem superior: distância mínima medida nos levantamentos de campo 
entre a LME e a LMPMAVE; Imagem inferior: cota correspondente à distância referida acima (NMM) – 

Os pontos a azul-escuro representam os levantamentos de inverno e a azul-claro os de verão. 
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Figura 15. Praia da Nazaré. Imagem superior: cota máxima da LME medida nos levantamentos de 
campo; Imagem inferior: distância entre a LME e a LMPMAVE correspondente à cota referida acima 

(NMM) – Os pontos a azul-escuro representam os levantamentos de inverno e a azul-claro os de verão. 

 

   

a) b) 

Figura 16. Praia da Nazaré - Localização dos pontos notáveis onde foi registada: a) distância mínima 
medida entre a LME e a LMPMAVE e b) cota máxima da LME em cada levantamento

4
.  

 

 

 

                                                           
4
 Mapa de base: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, 

Swisstopo, and the GIS User Community. 
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2.2.3 Praia do Baleal Peniche 

Os resultados obtidos no troço Baleal-Peniche indicam que distâncias da LME à LMPMAVE 

variam entre 3.9 m e -42.8 m. As cotas de máximo espraio correspondentes variam entre 1.4 

m e 2.8 m (NMM), respetivamente (Figura 18). Neste troço litoral observa-se que a LME 

interseta e ultrapassa a LMPMAVE, em mais de dois metros, em todas as campanhas exceto na 

de 25-06-2002. Os locais em que a LME transpõe a LMPMAVE, no sentido de terra, estão 

localizados preferencialmente no extremo oeste da praia, onde ela se encosta à muralha de 

Peniche junto ao Baluarte da Gamboa (Figura 17) mas há registos de interceção da LMPMAVE 

pela LME ao longo de toda a praia. 

As cotas máximas de espraio, variáveis entre 3.0 m e 8.4 m (NMM) estão preferencialmente 

localizadas no sector leste da praia (Figura 19), correspondendo-lhes distâncias da LME em 

relação à LMPMAVE de 13.3 m a -15.3 m, respetivamente (Figura 20). 

 

 

Figura 17. Troço Baleal Peniche - Localização dos pontos notáveis onde foi registada a distância mínima 
medida entre a LME e a LMPMAVE em cada levantamento

5
. 

                                                           
5
 Mapa de base: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, 

Swisstopo, and the GIS User Community. 
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Figura 18. Troço Baleal - Peniche. Imagem superior: distância medida nos levantamentos de campo 
entre a LME e a LMPMAVE; Imagem inferior: cota correspondente à distância referida acima (NMM) – 

Os pontos a azul-escuro representam os levantamentos de inverno e a azul-claro os de verão. 

 

 

Figura 19. Troço Baleal - Peniche - Localização dos pontos notáveis onde foi registada a cota máxima da 
LME em cada levantamento

6
.  
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 Mapa de base: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, 

Swisstopo, and the GIS User Community. 
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Figura 20. Praia do Baleal - Peniche. Imagem superior: cota máxima medida nos levantamentos de 
campo entre a LME e a LMPMAVE; Imagem inferior: distância correspondente à cota referida acima 

(NMM) – Os pontos a azul-escuro representam os levantamentos de inverno e a azul-claro os de verão. 

 

A análise da informação das campanhas de campo (Entregável 1.2.3.d Dados em bruto 

resultantes dos trabalhos de campo nas praias-piloto), nomeadamente sobre a marcação no 

terreno da linha de sopé da duna frontal (SDF), indica desacordo generalizado da posição da 

SDF em relação à LMPMAVE, no troço aqui considerado. Estes resultados sugerem que existe 

uma situação de desatualização do traçado da LMPMAVE oficial face à medida no terreno, 

uma vez que a primeira foi delimitada sobre ortofotomapas de 2005, como descrito no 

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, e a segunda levantada no terreno 

entre 2011 e 2013. Tal implica recuo recente e generalizado do sopé da duna frontal e esta 

hipótese foi verificada recorrendo aos ortofotomapas de 2010 (IGP - Instituto Geográfico 

Português). Na Figura 21 observa-se a localização da LMPMAVE oficial sobre ortofotomapas de 

2005 e de 2010 e o recuo generalizado da base do cordão dunar para terra, confirmando a 

hipótese exposta acima. 

Adicionalmente, na Figura 22 (pormenor do extremo ocidental da praia), observa-se que o 

traçado da LMPMAVE não respeita os critérios de base morfológica. O exercício de atualização 

da LMPMAVE honrando o critério do sopé da duna frontal deslocá-la-ia para terra de todos os 

pontos notáveis representados na Figura 21 e Figura 22. 

Verifica-se também, neste caso, que a transposição da LMPMAVE, embora motivada por 

causas diferentes (erosão costeira e erro de traçado), não prejudica a aplicabilidade do critério 

morfológico. 
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Figura 21. Pormenor do troço Baleal-Peniche com localização do ponto notável correspondente à 
distância mínima da LME relativamente à LMPMAVE sobre ortofotomapas de 2005 (esquerda) e 2010 

(direita). Note-se a evolução para terra do sopé do cordão dunar.  

 

  

Figura 22. Pormenor da localização espacial dos pontos notáveis correspondentes à distância mínima 
das LME em relação à LMPMAVE no setor oeste do troço Baleal-Peniche, representada sobre os 
ortofotomapas de 2005 (esquerda) e 2010 (direita) onde se verifica um erro na delimitação da 

LMPMAVE. 

 

2.2.4 Praia de Santa Cruz 

Na praia de Santa Cruz verifica-se que as distâncias mínimas da LME à LMPMAVE variam entre 

5.8 m e 19.6 m (Figura 23). As cotas do espraio correspondentes, variam entre 3.2 m e 4.3 m 

(NMM), respetivamente.   

A cota máxima atingida pelo espraio varia entre 4.7 m e 5.8 m (NMM), correspondendo a 

distâncias à LMPMAVE de 46.0 m e 38.5 m (Figura 24). Em nenhuma data se verificou a 

transposição da LMPMAVE oficial. 

A distribuição espacial dos pontos notáveis (distância mínima e cota máxima) (Figura 25), 

indica que que as distâncias mínimas são preferencialmente atingidas no setor sudoeste da 

praia, no tômbolo fronteiro à Torre de Santa Cruz; as cotas máximas ocorrem 

preferencialmente no setor nordeste da praia. 
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Figura 23. Praia de Santa Cruz. Imagem superior: distância mínima medida nos levantamentos de campo 
entre a LME e a LMPMAVE; Imagem inferior: cota correspondente à distância referida acima (NMM) – 

Os pontos a azul-escuro representam os levantamentos de inverno e a azul-claro os de verão. 

 

 

 

Figura 24. Praia de Santa Cruz. Imagem superior: cota máxima medida nos levantamentos de campo 
entre a LME e a LMPMAVE; Imagem inferior: distância correspondente à cota referida acima (NMM) – 

Os pontos a azul-escuro representam os levantamentos de inverno e a azul-claro os de verão. 
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a) b) 

Figura 25. Praia de Santa Cruz - Localização dos pontos notáveis onde foi registada: a) distância mínima 
medida entre a LME e a LMPMAVE e b) cota máxima da LME em cada levantamento

7
.  

 

2.2.5 Troço Costa da Caparica 

O troço arenoso da Costa da Caparica inclui a praia de São João da Caparica, no seu extremo 

noroeste, o conjunto de praias encaixadas entre esporões que marginam a povoação da Costa 

da Caparica e termina a sudeste na praia da Saúde. As distâncias mínimas de LME em relação à 

LMPMAVE (Figura 26) medidas neste troço variam entre 8.2 m e -23.4 m, correspondendo, 

respetivamente, a cotas de 2.6 m e 4.4 m (NMM). 

As cotas máximas de espraio variam entre 2.7 m e 5.0 m (NMM), o que corresponde a 

distâncias em relação à LMPMAVE de 81.5 m e 5.4 m respetivamente (Figura 27). 

A distribuição espacial dos pontos notáveis indicados na Figura 28 mostra que as distâncias 

mínimas ocorrem preferencialmente no sector sudeste da Praia de São João da Caparica, em 

areal adjacente a uma defesa aderente; as cotas máximas são atingidas preferencialmente nas 

praias centrais, entre esporões, totalmente confinadas por defesas rígidas, exceto em quatro 

casos, dois a norte e dois a sul do setor intervencionado.  

 

                                                           
7
 Mapa de base: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, 

Swisstopo, and the GIS User Community. 
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À semelhança do troço Baleal-Peniche e da praia de Pedras Negras desenvolveu-se, no caso 

presente, um estudo das razões justificativas da transposição da LMPMAVE. Para tal 

comparou-se a linha correspondente ao sopé da duna frontal levantada no terreno entre 2011 

e 2013 (Tabela 1) com as imagens dos ortofotmapas de 2005 e 2010, nos quais se representou 

a LMPMAVE oficial (Figura 29). 

Independentemente da evolução morfológica do sistema costeiro o aspeto mais marcante é o 

da sobre-simplificação (erro) do traçado da LMPMAVE oficial que não respeita os critérios 

morfológicos, conduzindo à ocorrência de distâncias negativas (espúrias) da LME em relação à 

LMPMAVE oficial. 

 

 

 

Figura 26. Praias da Costa da Caparica. Imagem superior: distância medida nos levantamentos de campo 
entre a LME e a LMPMAVE; Imagem inferior: cota correspondente à distância referida acima (NMM) – 

Os pontos a azul-escuro representam os levantamentos de inverno e a azul-claro os de verão. 

 

 

 

Figura 27. Praias da Costa da Caparica. Imagem superior: cota máxima medida nos levantamentos de 
campo entre a LME e a LMPMAVE; Imagem inferior: distância correspondente à cota referida acima 

(NMM) – Os pontos a azul-escuro representam os levantamentos de inverno e a azul-claro os de verão. 

 

A praia de São João da Caparica foi enchida artificialmente em 2007, 2008 e 2009. Estas 

operações conduziram a remodelação significativa da berma, mas tiveram impacto muito 

menos expressivo na morfologia da duna frontal. A combinação desta informação com a 

evolução representada na Figura 29 sugere que a longevidade dos enchimentos é curta e que, 

apesar da reabilitação morfológica da praia temporariamente conseguida, o sopé da duna 

frontal recuou face à localização de 2005.   
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A posição dos pontos notáveis levantados no terreno entre 2011 e 2013 está sempre para o 

lado do mar relativamente à SDF, também ela levantada no terreno, o que mais uma vez, 

significa que a transposição (aparente) da LMPMAVE neste caso não prejudica a aplicabilidade 

do critério morfológico porque resulta de um erro de marcação da mesma. 

   
a) b) 

Figura 28. Praias da Costa da Caparica - Localização dos pontos notáveis onde foi registada: a) distância 
mínima medida entre a LME e a LMPMAVE e b) cota máxima da LME em cada levantamento

8
.  

  

Figura 29. Erro na delimitação da LMPMAVE – pormenor da representação dos pontos notáveis distância 
mínima das LME em relação à LMPMAVE e da base da duna (SDF) (linha azul) levantada no terreno entre 
2011 e 2013, sobre ortofotomapa de 2005 (esquerda) e de 2010 (direita). Praia de São João da Caparica.  

                                                           
8
 Mapa de base: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, 

Swisstopo, and the GIS User Community. 
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2.2.6 Praia da Rainha 

Na praia da Rainha verifica-se que as distâncias da LME à LMPMAVE variam entre 23.8 m e 

56.1 m. As cotas do máximo espraio correspondentes variam entre 3.5 m e 1.9 m (NMM), 

respetivamente (Figura 30). 

A cota máxima atingida pelo espraio varia entre 1.9 m e 3.5 m (NMM), correspondendo a 

distâncias à LMPMAVE de 58.3 m e 23.9 m (Figura 31). Em nenhuma data se verificou a 

transposição da LMPMAVE oficial. 

A distribuição espacial dos pontos notáveis (distância mínima e cota máxima), indica que todos 

eles se localizam no troço central da praia (Figura 32). 

 

 

 

Figura 30. Praias da Rainha. Imagem superior: distância medida nos levantamentos de campo entre a 
LME e a LMPMAVE; Imagem inferior: cota correspondente à distância referida acima (NMM) – Os 

pontos a azul-escuro representam os levantamentos de inverno e a azul-claro os de verão. 

 

 

 

Figura 31. Praias da Rainha. Imagem superior: cota máxima medida nos levantamentos de campo entre 
a LME e a LMPMAVE; Imagem inferior: distância correspondente à cota referida acima (NMM) – Os 

pontos a azul-escuro representam os levantamentos de inverno e a azul-claro os de verão. 
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…  

a) b) 
Figura 32. Praia da Rainha - Localização dos pontos notáveis onde foi registada: a) distância mínima 

medida entre a LME e a LMPMAVE e b) cota máxima da LME em cada levantamento
9
.  

 

2.2.7 Praia da Fonte da Telha 

Na praia da Fonte da Telha observaram-se distâncias da LME à LMPMAVE entre 20.9 m e 54.7 

m, correspondendo-lhes cotas de máximo espraio de 3.6 m e 3.0 m (NMM), respetivamente 

(Figura 33). 

A cota máxima atingida pelo espraio varia entre 3.0 m e 4.0 m (NMM), correspondendo a 

distâncias à LMPMAVE de 54.4 m e 40.2 m, respetivamente (Figura 34). Em nenhuma data se 

verificou a transposição da LMPMAVE oficial. A distribuição espacial dos pontos notáveis indica 

que os associados à distância mínima se concentram no setor sudeste e os associados à cota 

máxima no sector central da praia (Figura 35).  

 

 

 

                                                           
9 Mapa de base: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, 
Swisstopo, and the GIS User Community. 
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Figura 33. Praia da Fonte da Telha. Imagem superior: distância medida nos levantamentos de campo 
entre a LME e a LMPMAVE; Imagem inferior: cota correspondente à distância referida acima (NMM) – 

Os pontos a azul-escuro representam os levantamentos de inverno e a azul-claro os de verão. 

 

 

 

Figura 34. Praia da Fonte da Telha. Imagem superior: cota máxima medida nos levantamentos de campo 
entre a LME e a LMPMAVE; Imagem inferior: distância correspondente à cota referida acima (NMM) – 

Os pontos a azul-escuro representam os levantamentos de inverno e a azul-claro os de verão. 
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a) b) 

Figura 35. Praia da Fonte da Telha - Localização dos pontos notáveis onde foi registada: a) distância 
mínima medida entre a LME e a LMPMAVE e b) cota máxima da LME em cada levantamento

10
.  
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 Mapa de base: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, Swisstopo, and the GIS 

User Community. 
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2.2.8 Praia da Lagoa de Albufeira 

Na praia da Lagoa de Albufeira registaram-se distâncias da LME à LMPMAVE entre 13.0 m e 

51.7 m, atingindo-se cotas de 5.0 m (NMM) em ambos os casos (Figura 36). 

A cota máxima atingida pelo espraio varia entre 5.5 m e 3.4 m (NMM), correspondendo a 

distâncias à LMPMAVE de 50.3 m e 79.9 m, respetivamente (Figura 37). Em nenhuma data se 

verificou a transposição da LMPMAVE oficial. 

Na região onde a LMPMAVE se localiza mais perto do mar observa-se concentração dos pontos 

notáveis correspondentes à distância mínima e à cota máxima (Figura 38). 

 

 

 

Figura 36. Praia da Lagoa de Albufeira. Imagem superior: distância medida nos levantamentos de campo 
entre a LME e a LMPMAVE; Imagem inferior: cota correspondente à distância referida acima (NMM) – 

Os pontos a azul-escuro representam os levantamentos de inverno e a azul-claro os de verão. 

 

 

 

Figura 37. Praia da Lagoa de Albufeira. Imagem superior: cota máxima medida nos levantamentos de 
campo entre a LME e a LMPMAVE; Imagem inferior: distância correspondente à cota referida acima 

(NMM) – Os pontos a azul-escuro representam os levantamentos de inverno e a azul-claro aos de verão. 
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a) b) 

Figura 38. Praia da Lagoa de Albufeira - Localização dos pontos notáveis onde foi registada: a) distância 
mínima medida entre a LME e a LMPMAVE e b) cota máxima da LME em cada levantamento

11
.  
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 Mapa de base: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, 
Swisstopo, and the GIS User Community. 
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3 Conclusões 

O exercício de abordagem física e morfológica ao problema do traçado da LMPMAVE na área 

de jurisdição da APA, I.P., ARH do Tejo discutido neste trabalho corrobora a aplicabilidade dos 

conceitos, metodologias e soluções propostos por Teixeira (2009) para o litoral do Algarve. As 

únicas e raras exceções foram detetadas em locais onde o traçado da LMPMAVE oficial não 

respeita os critérios de base morfológica (erros de demarcação) ou se encontra desatualizada 

face à evolução ocorrida desde 2005 (base utilizada na sua marcação). Esta conclusão sustenta 

o disposto no Despacho n.º 12/2010 de 25 de janeiro, do presidente do então Instituto da 

Água (INAG), que generaliza aquela abordagem à totalidade do território costeiro nacional, e 

ainda o disposto na Resolução do Conselho de Ministros n.º 81/2012 de 3 de outubro, que 

aprova as orientações estratégicas de âmbito nacional e regional para a delimitação da REN 

(Reserva Ecológica Nacional) a nível municipal.  

Em contexto de litoral baixo e arenoso, a delimitação da LMPMAVE, seja ela baseada em 

aproximações físicas ou de natureza morfológica, respeita uma configuração e organização 

morfodinâmica dos conteúdos litorais que não são estáveis no tempo, porque imbuídas de 

variabilidade de escala sazonal a interanual ou sujeitas a tendências de evolução persistentes 

no tempo. A adoção dos critérios de base morfológica acomoda, na generalidade dos casos, as 

variações de escala temporal mais curta. Porém, em alguns troços mais frágeis (e.g. São João 

da Caparica) ou caracterizados por tendências de evolução de intensidade significativa (e.g. 

Baleal-Peniche), há necessidade de rever ou atualizar a LMPMAVE a intervalos mais curtos do 

que os que caracterizam o período de vigência dos instrumentos de ordenamento do espaço 

litoral.  
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