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1 Introdução 

A determinação e cartografia da perigosidade associada à erosão de praias e ao galgamento 

oceânico são fundamentais para o ordenamento e gestão do espaço e risco costeiros, com 

expressão nos Planos de Ordenamento da Orla Costeira (POOC). 

Os POOC constituem “planos especiais de ordenamento do território que visam a salvaguarda 

de objetivos de interesse nacional com incidência territorial e estabelecem regimes de 

salvaguarda de recursos e valores naturais e o regime de gestão compatível com a utilização 

sustentável do território” (Dec. Lei 159/2012, de 24 de julho); para tal, impõe-se a avaliação e a 

monitorização da evolução e dinâmica do litoral, nomeadamente no que respeita à erosão, 

traduzida por tendência de recuo da linha de costa (e perda de área emersa), pelo galgamento 

e inundação costeira (implicando submersão temporária ou permanente de território) ou pela 

variação espacial da linha de costa associada à morfodinâmica sazonal de praias (cf. nº 1 do 

Anexo II do Dec. Lei anterior); as unidades de território suscetíveis a estes fenómenos são 

designadas naquele diploma por “áreas de risco” e “faixas de risco”.  

Paralelamente, o Dec. Lei 166/2008, de 22 de agosto, posteriormente revisto pelo Dec. Lei 

239/2012 de 2 de novembro, veio reforçar a importância dos fenómenos associados à erosão e 

galgamento do litoral, ao incluir na Reserva Ecológica Nacional (REN) as “zonas ameaçadas 

pelo mar” (ZAM), unidades de território com “… elevada suscetibilidade à ocorrência de 

inundações por galgamento oceânico.”.  

As orientações estratégicas de âmbito nacional e regional que compreendem as diretrizes e os 

critérios para a delimitação das áreas integradas na REN (Resolução do Conselho de Ministros 

81/2012), identificam a “faixa terrestre de proteção costeira” a qual deve considerar: “…a faixa 

onde se inclui a margem do mar, medida a partir da linha que limita o leito das águas do mar 

para o interior, com a largura adequada à proteção eficaz da zona costeira e à prevenção de 

inundações e galgamentos costeiros, a definir com base em informação topográfica, 

meteorológica e oceanográfica.”.   

Os diferentes instrumentos reguladores do ordenamento e gestão do espaço costeiro, ou de 

restrições ao uso do solo naquele espaço, convergem, sem exceção, para a necessidade de 

caracterizar e cartografar faixas do território costeiro suscetíveis a inundação ou erosão 

induzidas por forçamento oceanográfico, considerando escalas temporais adequadas à 

incorporação dos efeitos das alterações climáticas, com o objetivo de minimizar a perigosidade 

e o risco, embora as designem por termos diferentes.  

Neste trabalho, adotou-se a designação de ZAM (Zonas Ameaçadas pelo Mar) em sentido lato, 

para caracterizar as faixas de território indicadas com a mesma designação nos diplomas que 

se referem à REN, e como áreas ou faixas de risco em outros instrumento de ordenamento e 

gestão territorial.  
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Para efeitos de gestão costeira as ZAM são geralmente estabelecidas pela definição de uma 

distância horizontal, eventualmente variável ao longo da linha de costa, a um elemento 

planimétrico de referência (como por exemplo a LMPMAVE - ver Entregável 1.4.2.2.c Estudo e 

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

costeira sob jurisdição da ARH do Tejo) ou, em alguns casos, utilizando um critério altimétrico 

(Figura 1) – este último proposto há mais de um século por autores como McCowan (1891). É 

ainda aconselhável produzir traçados de ZAMs que considerem mais do que um cenário de 

forçamento oceanográfico, incorporando, por exemplo, diferentes projeções de subida do 

nível médio do mar (NMM) e impactos de tempestades com diferentes intervalos de retorno 

(e.g. Bosom e Jiménez, 2011; Geldenhuys, 2011; Raposeiro e Ferreira, 2011) (Figura 2). 

No âmbito do presente estudo foi desenvolvida uma metodologia para a caracterização e 

delimitação das ZAM em troços de litoral baixo e arenoso. Esta metodologia foi aplicada às 

áreas-piloto do presente projeto, definidas no litoral sob jurisdição da APA, I.P., ARH do Tejo, e 

descritas no Entregável 2.2.a Lista dos perfis de praia a monitorizar entre a Cova do Vapor e o 

Cabo Espichel. 

 

Figura 1. Critérios para a delimitação das ZAM (retirado de Linham e Nicholls, 2010).  

MSL – Mean Sea Level. 
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Figura 2. Critérios de delimitação de ZAM para diferentes cenários e projeções de subida do NMM, 
ocorrência de temporal ou fenómenos de inundação (retirado de Geldenhuys, 2011). 

 

A avaliação e cartografia da perigosidade associada à erosão costeira e ao galgamento 

oceânico foram efetuadas para os horizontes temporais de 2050 e 2100. Nesta avaliação 

incluíram-se os efeitos associados às alterações climáticas, nomeadamente no que diz respeito 

à subida do nível médio do mar. Considerou-se ainda o potencial de recuo “instantâneo” do 

perfil de uma praia (e da linha de costa) quando atuado por um temporal extremo, com 

períodos de retorno diferentes e ainda a evolução futura da linha de costa associada a 

tendência de longo termo, com base na evolução observada 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).  

 

2 Métodos 

A ocorrência de fenómenos que, de alguma forma, constituam fator de perigosidade costeira 

decorre da natureza dinâmica do litoral e dos processos físicos que, ao atuarem sobre o litoral 

promovem alterações morfológicas, especialmente relevantes em litoral arenoso. No presente 

estudo, estes processos foram sistematizados em: galgamento e inundação, erosão por 

temporal e evolução de longo termo. 

Devido à incerteza que caracteriza os modelos de evolução e também os dados de base, 

incluindo os topográficos (ver secção 2.5 – Cartografia das Zonas Ameaçadas pelo Mar - ZAM), 

o estabelecimento das ZAM atendeu ao Princípio da Precaução. Como linha de costa de 

referência adotou-se a LMPMAVE e consideraram-se dois horizontes temporais futuros, 2050 e 

2100, contemplando os efeitos associados às alterações climáticas. 

Os impactes de cada um daqueles processos foram avaliados para as praias de areia limitadas 

por dunas, entre a Cova do Vapor e o Cabo Espichel. Os casos em que o limite terrestre da 
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praia consiste em arriba ou estrutura não foram aqui considerados. A região da Fonte da 

Telha, particularmente sensível em termos de risco de inundação e galgamento, foi abordada 

com uma variante da metodologia aplicada à generalidade do troço, para acomodar a 

incerteza suplementar introduzida pela intensa perturbação dos edifícios dunares e pela 

morfologia peculiar do terreno entre a praia e a arriba fóssil.  

 

2.1 Galgamento e inundação costeira 

O galgamento e a inundação costeira podem ser definidos como a concretização da condição 

de submersão por água marinha, episódica ou duradoura (durante um intervalo de várias 

horas), de elementos da faixa costeira que habitualmente se encontram a seco.  

A cota máxima alcançada pela superfície livre do mar no domínio em estudo (cota de máximo 

espraio) depende, em cada ponto da linha de costa e em cada momento, da soma das 

seguintes componentes verticais (Figura 3): 1) nível do mar, determinado pela maré 

astronómica (MA), acrescido da sobre-elevação meteorológica (SM); 2) run-up, que inclui o 

wave set-up (empilhamento de água junto à costa) induzido pela presença de ondas de vento 

(S) e o espraio das ondas (E).  

 

Cota de máximo espraio = (MA + SM) + (S + E) = Nível do Mar + Run-up 

 

 

Figura 3. Esquema ilustrativo das várias componentes que determinam a cota de máximo espraio.  

Ver explicação no texto.  

 

Com exceção da maré astronómica, todas as restantes componentes que contribuem para o 

galgamento aumentam de importância durante eventos de tempestade, crescendo com o 
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aumento da respectiva intensidade. As condições mais favoráveis à ocorrência de galgamento 

reúnem-se quando existe coincidência temporal entre um pico de intensidade da agitação 

marítima e uma preia-mar de águas vivas equinocial. A probabilidade de ocorrência conjunta 

de valores muito elevados de todas as variáveis acima consideradas é muito pequena e tanto 

mais pequena quanto mais extremos forem os valores. Por outro lado, se o comportamento da 

maré é, para efeitos práticos, susceptível de abordagem determinista, já o mesmo não se 

aplica às restantes variáveis do forçamento oceanográfico. Tal sugere a conveniência de 

adoptar uma abordagem de natureza probabilística ao fenómeno de galgamento que 

considere também a variabilidade espacial imposta ao comportamento das ondas pela 

configuração morfológica da superfície que se estende para um e outro lado da linha de costa. 

No que diz respeito à inundação costeira, esta só se concretiza quando um elemento 

morfológico da alta praia ou a ela adjacente é galgado pelo mar e o forçamento oceanográfico 

persiste com intensidade e duração suficientes para proporcionar a transposição de um 

volume de água importante. Neste trabalho, considerou-se que a condição de inundação se 

concretiza quando a cota do nível do mar (determinado pela maré astronómica (MA) acrescido 

da sobre-elevação meteorológica (SM)) excede a cota do terreno localizado imediatamente 

atrás do obstáculo galgado. 

 

2.1.1 Maré astronómica 

A caracterização da maré foi efetuada com base nas séries temporais de dados de altura de 

água do marégrafo de Cascais, de 1959 a 2005. Considerou-se que os valores observados 

correspondem à soma das componentes verticais associadas à maré astronómica e à sobre-

elevação meteorológica (Entregável 1.1.5.b Caracterização do regime de extremos do nível do 

mar). 

 

2.1.2 Run-up 

O run-up (R) foi calculado através da formulação empírica [eq.1] estabelecida no âmbito do 

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: 

R = k × tanb ×  √H′01.56 T2 = k′ × √H′01.56 T2     [eq. 1] 

onde, 

k, k’ – coeficientes empíricos adimensionais; 

H’0 – altura de onda equivalente em águas profundas, não refractada (unrefracted wave 

height) (m); 

T – Período de pico (s); 

tanb – declive da praia. 
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Os valores de altura e período de onda junto à costa (Hd e T), a partir dos quais se estimou a 

altura da onda equivalente em águas profundas, não refractada, foram retirados da série 

temporal de dados obtida da reconstituição do regime de agitação descrita no Entregável 

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

troço foram considerados os pontos de agitação nas praias-piloto descritos na Tabela 1.  

A bibliografia é geralmente omissa quanto à forma de determinação objectiva do declive da 

praia (tanb) e, nos trabalhos que a referem, este é tipicamente calculado considerando 

unicamente o declive da face de praia em condições de calmaria. Tal procedimento tende a 

maximizar aquele valor, e contradiz a essência do fenómeno que se procura parametrizar, 

visto que o run-up em condições de tempestade, as mais relevantes para esta análise, se 

associa a valores mais reduzidos de inclinação. Para ultrapassar este problema, optou-se por 

parametrizar a formulação empirica para o cálculo do run-up,  na generalidade do domínio, 

através de um parâmetro k’ que equivale ao produto do declive da face de praia pelo valor da 

constante de proporcionalidade k. A partir dos dados obtidos em cada praia piloto, o valor da 

constante k’ foi estimado empiricamente assumindo que a cota de run-up associada a uma 

probabilidade de ocorrência  média de 12 horas/ano (cujo significado na porção subaérea do 

perfil de praia será equivalente ao da profundidade de fecho de escala sazonal no segmento 

submarino do mesmo perfil) coincide com a cota do limite terrestre da alta praia, neste caso o 

sopé da duna (Tabela 1). Para o conjunto das praias estudadas, e considerando o declive 

médio da face de praia, esta aproximação conduz a um valor médio de k de 2.0, valor 

semelhante ao estimado a partir de um alargado conjunto de medições de campo, descrito 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. No caso específico da  

Fonte da Telha, julgou-se mais prudente utilizar um valor de k de 2.1, do qual resulta uma 

parametrização de k’ com o valor 0.15 

Uma vez fixada a constante adimensional k’ (Tabela 1), procedeu-se à determinação da série 

horária do run-up, para cada um dos perfis de praia, que se tomou como representativa do 

troço costeiro adjacente. 

 

Tabela 1. Valores do parâmetro k’ estimados para cada perfil/troço e utilizados no cálculo de R. 

Troço litoral K’ 

São João da Caparica (SJC) 0.13 

Saúde (SA) 0.14 

Rainha (RA) 0.14 

Fonte da Telha (FT)  0.15 

Lagoa de Albufeira (LA) 0.14 
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2.1.3 Cota de máximo espraio 

A cota de máximo espraio foi calculada através da soma dos valores de nível de água (medidos 

no marégrafo de Cascais) com os valores sinópticos de run-up (calculados a partir da eq. 1), 

obtendo-se uma série de 46 anos de valores horários de cotas de espraio para cada um dos 

perfis de praia.  

As séries temporais assim obtidas foram objeto de uma análise de valores extremos pela 

aplicação da distribuição de Gumbel aos valores máximos anuais. A aplicação deste método 

permitiu calcular cotas de máximo espraio associadas a períodos de retorno de 50 e 100 anos.  

A comparação entre a cota de máximo espraio e a cota da base da duna, em todos os perfis 

analisados e para os dois períodos de retorno, permitiu encontrar uma relação direta entre 

estas grandezas. Verificou-se que, em média, a cota máxima de galgamento para o horizonte 

temporal de 2050 excede em 2.5 m a cota da base da duna, enquanto para o horizonte 

temporal de 2100 esta diferença aumenta para 3 m (Figura 4); a relação mantém-se, 

independentemente do valor absoluto da cota do sopé da duna, que varia de local para local e 

que, em primeira aproximação, depende do grau de exposição de cada troço costeiro à 

agitação marítima. Este resultado permitiu generalizar as cotas de máximo espraio obtidas nos 

perfis para os troços costeiros adjacentes.  

 

 

Figura 4. Relação entre a cota de máximo espraio e a cota da base da duna (referidas ao NMM), em 
todos os perfis analisados, para os horizontes temporais 2050 (a azul) e 2100 (a laranja). As retas 

representadas correspondem à solução adotada. 

 

2.2 Erosão induzida por temporal  

A erosão por temporal foi calculada a partir do conhecimento do forçamento oceanográfico e 

das características morfológicas do perfil de praia. Embora os perfis de praia exibam 

morfologia variada de local para local e ao longo do tempo, são, em geral, mais inclinados 

perto da linha de costa, e a inclinação diminui progressivamente com o aumento da 

profundidade. Esta regularidade encorajou o desenvolvimento de soluções analíticas para a 
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descrição da forma de um perfil de praia em equilíbrio com o regime de agitação incidente e 

com os sedimentos que constituem o perfil. 

De entre os modelos descritos na literatura, optou-se no presente trabalho por recorrer ao 

modelo de perfil de equilíbrio de Dean (1991), aplicado com sucesso em numerosos estudos 

de dinâmica e engenharia costeira (Komar, 1998). Este modelo foi utilizado para descrever o 

perfil transversal da praia submarina ao largo de cada troço litoral e quantificar a recolocação 

do perfil da totalidade da praia quando solicitado por um evento de tempestade.  

O perfil da praia submarina em equilíbrio com o forçamento oceanográfico é descrito pela 

seguinte equação: 

𝑑𝑦 = Ay
2

3     [eq. 2] 

onde: 𝑑𝑦 é a profundidade à distância y da linha de costa (Figura 5) e A é um parâmetro de 

forma adimensional que depende do diâmetro das partículas sedimentares que constituem o 

perfil (parâmetro de Dean).  

A resposta deste perfil a variações do nível médio do mar, de longo e curto prazo, baseia-se no 

pressuposto de que a região subaérea do sistema praia-duna será erodida produzindo um 

volume sedimentar que é integralmente acumulado nos fundos próximos, por forma a garantir 

uma distribuição das profundidades consistente com a equação 2. 

 

Figura 5. Modelo conceptual de resposta de um perfil de equilíbrio a uma tempestade. B – cota média 
da região erodida; db – profundidade de rebentação; Hb – altura na rebentação; S – wave set-up; SM – 

sobre-elevação meteorológica; Wb – largura do perfil ativo; dy – profundidade à distância y; R – recuo 
máximo expectável da linha de costa; v1 – volume erodido = v2 – volume depositado. A linha a azul 
representa a superfície livre do mar afetada pela sobre-elevação e pelo set-up (adaptado de Dean e 

Dalrymple, 2002). 
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No caso de solicitação por tempestade, a variação do nível médio do mar relaciona-se com a 

sobre-elevação de natureza meteorológica (SM) e com o set-up das ondas (S). O perfil ativo 

(Wb) estende-se desde a primeira rebentação até ao limite de atuação das ondas rebentadas 

(Figura 5).  

A expressão que relaciona o recuo máximo expectável da linha de costa em consequência de 

uma tempestade extrema, é a seguinte (Dean et al., 2008): 

 

R∞ = (SM + 0.068 Hb) 
Wb

B+db
        [eq. 3] 

onde: 

R – recuo máximo expectável da linha de costa (m); 

SM – sobre-elevação meteorológica (m); 

Hb – altura na rebentação (m);  

db – profundidade na rebentação (m NMM) = 1.28Hb; 

Wb – largura do perfil ativo (m);  

B – cota média da região erodida (m NMM). 

O parâmetro R corresponde ao recuo máximo expectável do perfil de praia. Porém, na 

realidade, existe um desfasamento temporal entre a solicitação hidrodinâmica e a resposta 

morfológica, pelo que o recuo efetivamente observado (Rt) depende também da duração da 

tempestade e da resiliência do sistema, variáveis não incluídas na equação 3; Dean et al. 

(2008) apresentam soluções gráficas para incorporar os efeitos deste desfasamento no 

cômputo de Rt. 

Este modelo foi aplicado a todos os temporais identificados para o período entre 1956 e 2008 

onde existiam dados sinópticos de maré observada e agitação marítima, tendo-se adotado os 

seguintes valores para os troços analisados (Tabela 2).  

 

Tabela 2. Valores utilizados na parametrização do modelo de recuo induzido por tempestade para cada 

troço litoral estudado. B - cota média da região erodida (m NMM); tanb - Declive da face de praia. 

Troço litoral B tanb 

São João da Caparica (SJC) 6.5 0.03 

Saúde (SA) 6.5 0.03 

Rainha (RA) 10 0.04 

Fonte da Telha (FT)  7 0.09 

Lagoa de Albufeira (LA) 10 0.09 
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Definiu-se como um episódio de temporal o conjunto de observações sucessivas de agitação 

ao largo caracterizadas por valores de altura significativa (Hs) superiores a 5 m, incluindo-se no 

mesmo temporal registos inferiores a 5m desde que esta última condição não persistisse 

durante mais de 24 horas (4 registos consecutivos). A aplicação desta metodologia conduziu à 

identificação de 403 temporais entre 1956 e 2008. 

As condições de mar junto à rebentação foram estimadas através da metodologia descrita no 

Entregável 1.1.7.b Caracterização do clima de agitação junto à costa, mas considerando uma 

profundidade de 15 m, uma vez que a 10 m de profundidade parte significativa das ondas de 

tempestade (Hs0 superior a 5 metros) já se encontrava rebentada. 

O critério de rebentação considerou uma razão constante entre a altura da onda e a 

profundidade local, de 0.78 (McCowan, 1891; Dean et al., 2008). O rumo das linhas 

batimétricas entre as profundidades 15 m e a de rebentação foi considerado constante e igual 

à orientação geral da linha de costa em cada local selecionado; esta informação obteve-se 

considerando a normal à direção dos perfis de praia conforme descrito no Entregável 1.2.3.e 

Caracterização da variabilidade morfodinâmica sazonal das praias-piloto representativas do 

litoral em estudo.  

Como descrito no Entregável 1.1.7.c Caracterização do clima de agitação na zona de 

rebentação nas praias-piloto, em alguns locais a morfologia do fundo apresenta 

irregularidades incompatíveis com o modelo de refração utilizado, pelo que alguns pontos 

representativos das praias piloto não foram analisados do ponto de vista de episódios de 

temporal. 

O cálculo do recuo, para cada perfil, baseou-se na determinação das variáveis: profundidade 

na rebentação, altura na rebentação, sobre-elevação meteorológica e largura do perfil ativo 

em cada um dos 403 temporais identificados. 

As séries temporais de recuo obtidas foram objecto de uma análise de valores extremos pela 

aplicação da distribuição de Gumbel aos valores máximos anuais. A aplicação deste método 

permitiu associar valores de recuo a períodos de retorno de 50 e 100 anos. Esta aproximação 

assume que o clima de agitação incidente se manterá invariante, ou seja, que este é 

estacionário.  

 

2.3 Erosão induzida por elevação secular do NMM 

No caso de solicitação induzida por variações de longo termo do NMM, o modelo de resposta 

do perfil de equilíbrio é análogo ao descrito no ponto 2.2, modificando-se a extensão do perfil 

ativo, que agora se prolonga até à profundidade de fecho (dc), e considerando-se a elevação 

secular do NMM (Figura 6). De acordo com este modelo, conhecido como regra de Bruun, o 

recuo (RNMM) é dado por: 

 𝑅NMM = NMM 
𝑊𝑐

𝐵+𝑑𝑐
  [eq. 4] 
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onde, 

NMM – variação secular do NMM (m); 

Wc– largura do perfil ativo (até à profundidade de fecho) (m); 

dc– profundidade de fecho (m NMM); 

B – cota média da região erodida (m NMM). 

 

 
Figura 6. Esquema ilustrativo da regra de Bruun. B – cota média da região erodida; dc – profundidade de 

fecho; Wc – largura da zona ativa (até à profundidade de fecho); RNMM – recuo da linha de costa 

imputável à elevação do NMM; NMM – variação secular do NMM (adaptado de Dean e Dalrymple, 
2002). 

 

No caso presente, a escala temporal considerada é suficientemente longa para absorver o 

desfasamento temporal entre a solicitação oceanográfica e a resposta morfológica, pelo que 

esta pode ser considerada “instantânea”. De acordo com a regra de Bruun, a caracterização do 

perfil de equilíbrio foi efetuada utilizando as variáveis descritas na Tabela 3. Considerou-se 

uma profundidade de fecho de 11 m, para a totalidade do arco Caparica – Espichel (Freitas et 

al., 2012). 
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Tabela 3. Valores utilizados na parametrização do modelo de recuo induzido pela subida do NMM para 

os horizontes temporais (HT) de 2050 e 2100. NMM - variação secular do NMM (m); Wc - largura do 
perfil ativo (até à profundidade de fecho) (m); dc - profundidade de fecho (m NMM);  

Perfil NMM - 2050 NMM - 2100 Wc dc 

São João da Caparica (SJC) 

0.30 

 630 11 

Saúde (SA)  630 11 

Rainha (RA) 1.5 630 11 

Fonte da Telha (FT)  630 11 

Lagoa de Albufeira (LA)   630 11 

 

2.4 Variação da Linha de costa 

A evolução da linha de costa foi estimada a partir da metodologia descrita no Entregável 

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

Caparica.  

A evolução esperada para os horizontes 2050 e 2100 foi estimada pelo produto da taxa de 

variação anual da linha de costa por 45 e 95 anos, respetivamente, uma vez que a data da 

cartografia de base reporta-se ao ano 2005. 

 

2.5 Cartografia das Zonas Ameaçadas pelo Mar (ZAM) 

As ZAM correspondem a uma faixa que se estende desde a linha que limita o leito das águas 

do mar (LMPMAVE) em direção a terra, cuja largura é dada pela soma das diferentes 

componentes acima descritas (evolução da linha de costa, recuo por tempestade e cota de 

inundação/cota de máximo espraio). Na generalidade dos troços analisados utilizou-se a 

LMPMAVE cedida pela APA; excetua-se o caso da praia de São João da Caparica onde se 

considerou a linha de costa descrita no Entregável 1.2.2.2.b, referente a 2010. 

O procedimento adotado para delinear as ZAM nos horizontes temporais de 2050 e 2100, na 

generalidade do domínio, sumariza-se nos parágrafos seguintes e encontra-se ilustrado na 

Figura 7: 

1. Translação para terra da linha de costa na situação de referência (LMPMAVE) de um 

valor igual ao recuo máximo estimado (Rt + RNMM), obtendo-se uma “linha de recuo”; 

2. Se a cota de terreno na “linha de recuo” for igual ou superior à cota de máximo 

espraio (CME), a faixa estende-se até à “linha de recuo” (Figura 7A); 

3. Se a “linha de recuo” se localizar na aba barlamar da duna (situação que ocorre 

quando a erosão não excede a crista da duna frontal (Figura 7B) ou quando a erosão 
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alcança o segundo edifício dunar (Figura 7C) e a cota da crista da duna exceder a cota 

de máximo espraio a faixa estende-se para terra até igualar a posição planimétrica da 

CME; 

4.  Se a “linha de recuo” se situar na aba sotamar da duna, podem ocorrer duas 

situações: 

a. Se a cota de terreno para terra da “linha de recuo” for sempre superior à cota 

de inundação (CI = MA + SM – cf. Figura 3) a faixa estende-se para terra 

enquanto o declive do terreno for compatível com a propagação do 

galgamento (p. ex., até a frente da lâmina de água encontrar o talvegue da 

primeira depressão interdunar ou linha de inflexão de declive, com efeitos 

equivalentes do ponto de vista de limitação ao escoamento por gravidade) 

(Figura 7D);   

b. Se a cota de terreno para terra da “linha de recuo” for inferior à cota de 

inundação (CI = MA + SM) a faixa estende-se para terra até as cotas de terreno 

igualarem a CI (Figura 7E).  

No caso particular da Fonte da Telha optou-se por substituir os passos 3 e 4 acima, por uma 

única condição (abaixo designada por 3FT. e ilustrada na Figura 8):  

3FT. Se a cota de terreno na “linha de recuo” for inferior à cota de máximo espraio (CME), 

a faixa estende-se para terra até encontrar cota igual à CME (Figura 8A e Figura 8B). 

Para garantir a continuidade espacial desta solução nas situações em que a cota apical da 

duna frontal é variável, com alternância de cotas inferiores e superiores a CME, adotou-se 

ainda o seguinte procedimento: 

a. Nos casos em que a crista do cordão dunar é dominado por cotas inferiores a 

CME, a duna é integralmente incluída na ZAM que se pode estender, neste caso, 

particular, até ao sopé da arriba fóssil, onde as cotas de terreno igualam a curva de 

nível de CME (Figura 8C); 

b. Nos casos em que a crista do cordão dunar é dominado por cotas superiores a 

CME, o traçado do limite terrestre da ZAM coincide com a crista do edifício dunar 

frontal nas zonas onde a cota da duna é inferior a CME (Figura 8D). 

 

A cartografia das ZAM foi efetuada, na generalidade do domínio, sobre a base topográfica de 

LiDAR1 da zona costeira (fonte: Direção Geral do Território, 2013) que representa o modelo 

digital de elevação da zona litoral com uma resolução de 2 m, e que se estende para terra por 

cerca de 400 m. Por esta razão, em alguns casos, particularmente em zonas suscetíveis à 

inundação oceânica da região norte, a marcação das ZAM termina com o limite da base 

topográfica.  

                                                           
1
 Light Detection And Ranging 
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Porém, a equipa teve também acesso à base cartográfica fornecida pelo Departamento de 

Estratégia e Gestão Ambiental Sustentável (DEGAS) da Câmara Municipal de Almada que, na 

região da Fonte da Telha, difere significativamente da base topográfica LiDAR possivelmente 

devido a resolução espacial mais baixa. Estas diferenças são majoradas num segmento 

localizado a cerca de 1500 m a norte do acesso à Fonte da Telha conduzindo, localmente, a 

diferenças altimétricas superiores a 1 m. Assim, e considerando o princípio da precaução, 

optou-se, no caso da Fonte da Telha, por representar a morfologia da superfície utilizando a 

informação altimétrica mais conservativa, isto é, a fornecida pela DEGAS. As fronteiras entre a 

ZAM na Fonte da Telha e as ZAM dos segmentos costeiros adjacentes localizam-se 

aproximadamente a 1700 m a norte e a 1300 m a sul do acesso à Fonte da Telha.   
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Figura 7. Esquemas ilustrativos da aplicação dos critérios de definição das faixas de perigosidade em 

diferentes contextos morfológicos na generalidade do domínio estudado. 
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C 

  

D 

 
Figura 8. Esquemas ilustrativos da aplicação dos critérios de definição das faixas de perigosidade em 

diferentes contextos morfológicos na região da Fonte da Telha.  
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3 Resultados   

Considerando as incertezas que caracterizam as projeções futuras das variáveis com interesse 

para o cálculo da erosão e galgamento/inundação oceânica e de acordo com o Princípio da 

Precaução, na construção dos cenários de 2050 e 2100 utilizaram-se os valores de NMM de 

+0.30 m e +1.50 m (Entregável 1.1.6.b Cenários de evolução do nível médio do mar para 2100) 

que majoram a elevação do NMM e produzem estimativas mais prudentes para o recuo e 

cotas máximas de galgamento/inundação. 

A evolução da linha de costa considerada para efeitos de delimitação das ZAM, considerou a 

evolução média de cada troço costeiro analisado e encontra-se representada na Tabela 4.  

O recuo máximo estimado, assim como as componentes associadas à elevação do NMM e a 

tempestades extremas encontra-se representado na Tabela 5. 

 

Tabela 4. Valores de taxa de variação anual da linha de costa – LC (m/ano) para cada troço litoral e 
período considerado. 

Troço litoral LC Período/Ref. 

São João da Caparica (SJC) 3.0 Pinto et al., 2007 

Saúde (SA) 0 1958 - 2010 

Rainha (RA) 0 1958 - 2010 

Fonte da Telha (FT)  0 1958 - 2010 

Lagoa de Albufeira (LA) 0 1958 - 2010 

 

Tabela 5. Recuos máximos estimados (R) e componentes associadas a tempestades (Rmax) e subida do 
NMM (RNMM), para os horizontes temporais 2050 e 2100 (valores em m). O recuo máximo estimado 

incorpora a taxa de variação anual da linha de costa. 

Troço litoral Rmax 2050 Rmax 2100 RNMM 2050 RNMM 2100 R 2050 R 2100 

São João da 
Caparica (SJC) 

19 21 11 54 165 360 

Saúde (SA) 19 21 11 54 30 75 

Rainha (RA) 15 16 9 45 24 61 

Praia da Bela Vista - 
Fonte da Telha 

17 19 9 45 27 61 

Fonte da Telha 19 24 10 50 29 74 

Fonte da Telha – 
Lagoa de Albufeira 

18  21 9 45 27 65 

Lagoa de Albufeira 
(LA) 

21 23 9 45 30 68 
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As cotas máximas alcançadas pelo espraio das ondas, com interesse para avaliar a 

suscetibilidade ao galgamento, estimadas para os horizontes temporais 2050 e 2100 estão 

representadas na Tabela 6. 

 

Tabela 6. Cotas de máximo espraio (incorporando a subida do NMM) para os horizontes temporais 2050 
e 2100 (valores em m). 

Troço litoral 2050 2100 

São João da Caparica (SJC) 8.3 10.0 

Saúde (SA) 8.3 10.0 

Rainha (RA) 8.3 10.0 

Fonte da Telha (FT)  9.3 10.9 

Lagoa de Albufeira (LA) 8.8 10.5 

 

Os elementos planimétricos fornecidos pela estimativa de recuo máximo associado a 

tempestades e à elevação do NMM (Rt + RNMM), para os horizontes temporais 2050 e 2100, 

foram conjugados com a informação altimétrica correspondente à cota de máximo espraio 

(CME) e de inundação (CI), produzindo a excursão máxima expectável da inundação marinha. 

Desta metodologia resultaram, para cada horizonte temporal, dois polígonos: um, que 

corresponde à área das zonas ameaçadas pelo recuo e outro, que incorpora a ameaça 

associada ao máximo espraio, que se relaciona com o potencial de galgamento e inundação 

oceânica. Uma estimativa das incertezas inerentes aos dados e metodologia subjacentes ao 

traçado destas linhas sugere que a respetiva representação cartográfica seja efetuada a escala 

inferior a 1:10000.  

Os polígonos correspondentes às ZAM nos troços analisados constituem anexo, em formato 

digital, a este relatório. 

 

3.1 Caracterização das ZAM no arco Caparica – Espichel  

Devido à extensão do troço litoral entre a Caparica e o Espichel e à variabilidade que o 

caracteriza, a apresentação dos resultados foi dividida por vários segmentos costeiros e por 

horizontes temporais. As Figura 9 a Figura 22 ilustram os resultados obtidos, representados 

sobre mapas de base “Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA, USGS, AEX, Getmapping, 

Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo e GIS User Community”. 
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3.1.1 Horizonte temporal 2050 

Neste horizonte temporal, a faixa suscetível de afetação por recuo é a mais expressiva em todo 

o troço considerado (Figura 9 a Figura 15). 

O potencial de galgamento e inundação oceânica aumentam consideravelmente a sua 

expressão espacial na zona de São João da Caparica (Figura 9) devido às baixas cotas da 

superfície que se estende para terra da zona de recuo por erosão. Nesta região, o limite 

terrestre da base topográfica utilizada constitui uma limitação à área cartografada como ZAM, 

sendo que as zonas ameaçadas pelo galgamento e inundação se estendem para terra desta 

fronteira. 

O troço defendido por estrutura aderente guarnecido por esporões que compreende as praias 

da Caparica omite cartografia de zonas ameaçadas pelo mar (Figura 10), visto que a 

metodologia adotada não se aplica a este contexto de proteção costeira. A ausência de 

explicitação cartográfica de ZAM neste segmento particular deve ser interpretada neste 

contexto, já que a perigosidade e o risco de inundação ou galgamento são reais, demonstrados 

pelo registo histórico e pelo facto de as cotas de coroamento da defesa aderente (6-6.5m) 

serem inferiores às cotas de máximo espraio projetadas no horizonte de 2050 (8 m) nos 

segmentos de litoral adjacentes a norte e a sul. As áreas cartografadas em associação a 

galgamento e inundação constituem manchas descontínuas nos restantes segmentos (Figura 

11 a Figura 15) embora possam corresponder, em alguns casos, a cerca de metade da largura 

total da faixa correspondente às ZAM e adquirem maior expressão entre a praia Nova e a praia 

da Saúde, na região da praia da Rainha e, localmente, na região da Fonte da Telha (Figura 11, 

Figura 12 e Figura 13). 
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Figura 9. Cartografia das ZAM na zona da Praia de S. João da Caparica, para o horizonte temporal 2050. 
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Figura 10. Cartografia das ZAM na zona entre esporões da Costa da Caparica, para o horizonte temporal 

2050. 

 

 
Figura 11. Cartografia das ZAM no troço entre a Praia Nova e a Praia da Saúde, para o horizonte 

temporal 2050. 
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Figura 12. Cartografia das ZAM na zona da Praia da Rainha, para o horizonte temporal 2050. 

 

 

Figura 13. Cartografia das ZAM na zona da Fonte da Telha, para o horizonte temporal 2050. 
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Figura 14. Cartografia das ZAM no troço entre a Fonte da Telha e a lagoa de Albufeira, para o horizonte 
temporal 2050. 

 

 

Figura 15. Cartografia das ZAM na zona da Lagoa de Albufeira, para o horizonte temporal 2050. 
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3.1.2 Horizonte temporal 2100 

Ao horizonte temporal de 2100 correspondem faixas de ZAM mais largas (Figura 16 a Figura 

21). Na parte norte do arco, nomeadamente na Praia de S. João da Caparica, os limites da 

cartografia prejudicaram a representação mais completa da superfície com potencial de 

afetação por recuo (Figura 16) e inibiram totalmente a representação da fração das ZAM 

associada a galgamento ou inundação; uma e outra estendem-se mais para o interior da 

fronteira do suporte cartográfico. A região das praias entre esporões da Caparica (Figura 17) 

omite, uma vez mais, a representação das ZAM pelas mesmas razões acima indicadas, mas o 

potencial de galgamento e inundação é, neste horizonte temporal, maior, visto que a diferença 

altimétrica entre as cotas de coroamento da defesa aderente e do máximo espraio é agora 

maior. No troço da Praia Nova – Praia da Saúde (Figura 18) o polígono correspondente à faixa 

de recuo já é integralmente representado, mas o mesmo não acontece com a superfície 

suscetível a inundação, que excede largamente em largura a da faixa correspondente apenas a 

recuo, e se estende para terra do domínio coberto pela informação topográfica. No troço da 

Praia da Rainha (Figura 19) a informação topográfica engloba já a totalidade das ZAM, que 

aqui decrescem em largura em comparação com as praias contíguas a norte. O polígono 

correspondente à inundação e galgamento apresenta expressão espacial inferior à do 

associado ao recuo costeiro.  

 Na Fonte da Telha, observa-se um alargamento da ZAM, essencialmente associada ao 

potencial de galgamento e inundação (Figura 20). 

Mais para sul, a largura da ZAM decresce, tal como a importância da inundação e galgamento, 

sendo a largura da ZAM essencialmente determinada pelo recuo (Figura 21 e Figura 22). A 

única exceção a esta regra verifica-se no sector norte da barreira da Lagoa de Albufeira, cujo 

dispositivo geomorfológico induz o incremento em largura da ZAM associado a inundação e 

galgamento potencial da totalidade da barreira.  
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Figura 16. Cartografia das ZAM na zona da Praia de S. João da Caparica, para o horizonte temporal 2100. 
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Figura 17. Cartografia das ZAM na zona entre esporões da Costa da Caparica, para o horizonte temporal 

2100. 

 

 
Figura 18. Cartografia das ZAM no troço entre a Praia Nova e a Praia da Saúde, para o horizonte 

temporal 2100. 
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Figura 19. Cartografia das ZAM na zona da Praia da Rainha, para o horizonte temporal 2100. 

 

Figura 20. Cartografia das ZAM na zona da Fonte da Telha, para o horizonte temporal 2100. 
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Figura 21. Cartografia das ZAM no troço entre a Fonte da Telha e a lagoa de Albufeira, para o horizonte 
temporal 2100. 

 

 

Figura 22. Cartografia das ZAM na zona da Lagoa de Albufeira, para o horizonte temporal 2100. 
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4 Considerações finais  

A avaliação das zonas ameaçadas pelo mar permitiu cartografar unidades de território 

suscetíveis a erosão, galgamento e inundação oceânica, para os horizontes temporais 2050 e 

2100. Este resultado reflete os conhecimentos mais recentes sobre os processos envolvidos e a 

descrição mais atualizada do território, a escala espacial regional, e procura delimitar áreas 

específicas cujo uso ou ocupação deverá obedecer a critérios de prudência acrescida. Os 

resultados são apresentados para troços litorais razoavelmente homogéneos quanto ao 

conteúdo sedimentar, organização morfológica e resposta morfodinâmica e resultam de 

extrapolação de elementos quantitativos obtidos em pontos de monitorização, considerados 

representativos de cada um desses troços. Os casos que venham a ser objeto de planeamento 

de pormenor devem ser alvo de estudo mais aprofundado tendo em consideração as 

especificidades de cada local. 

Na maior parte das praias estudadas, as ZAM cartografadas para o horizonte temporal de 2050 

apresentam larguras razoavelmente homogéneas com valores médios da ordem de 30-40 m. 

Em contraste, as ZAM calculadas para o horizonte temporal de 2100 apresentam 

comportamento muito heterógeno relativamente à distribuição espacial da largura. Por 

exemplo, a largura média das ZAM na zona imediatamente a sul dos esporões da Caparica é 

superior a 250 m (valor ainda assim subestimado por limitações do suporte cartográfico), 

enquanto na praia da Rainha, e para sul desta, decrescem para valores na ordem de 100-130 m 

(Tabela 7).  

 

Tabela 7. Largura média das ZAM estimadas a partir das áreas cartografadas para os horizontes 
temporais 2050 e 2100 (valores em m). 

Troço litoral 

Horizonte 2050 Horizonte 2100 

Faixa erosão 
Faixa erosão + 
galgamento + 

inundação 
Faixa erosão 

Faixa erosão + 
galgamento + 

inundação 

São João da Caparica (SJC) e Zona 
entre esporões da Caparica 

165 n.a. 360 n.a. 

Saúde (SA) 30 38 75 251
2
 

Rainha (RA) 24 33 61 106 

Fonte da Telha (FT)  26 35 65 110 

Lagoa de Albufeira (LA) 30 31 68 129 

 

A praia de João da Caparica constitui exceção dentro do troço litoral Caparica – Espichel, 

porque: 1) apresenta taxas de evolução permanente da linha de costa bastante elevadas, que 

amplificam o recuo acumulado nos horizontes de 2050 e 2100 para valores da ordem de 165 m 

e 360 m, respetivamente; 2) as limitações associadas ao suporte cartográfico impediram a 

cartografia da totalidade da superfície em risco de galgamento e inundação, pelo que a largura 

                                                           
2
 Valor subestimado por limitações do suporte cartográfico. 
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total das ZAM, neste troço, será com certeza bastante mais extensa em qualquer dos 

horizontes temporais.  

Para sul do campo de esporões da Caparica, os valores médios de largura das ZAM, integrados 

pelo comprimento de costa (Tabela 7), alcançam máximos entre a praia da Saúde e a praia 

Nova, da ordem de 38 e 251 m, nos horizontes de 2050 e 2100, respetivamente. Este troço 

corresponde a um segmento em que o sistema praia-duna confina com ocupação urbana 

contínua. Os resultados indicam que aquela ocupação se encontra muito próxima do limite 

terrestre da ZAM no horizonte de 2050, sendo por ela amplamente intersectada no horizonte 

2100.  
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