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1 INTRODUÇÃO 

1.1 ÂMBITO E OBJETIVOS DA MONITORIZAÇÃO 

O presente documento constitui o Relatório de Monitorização (RM) da Geomorfologia, 

levantamento Topo-Hidrográfico do Troço Praia de Paramos-Praia de Esmoriz (Perfis P1-P31), 

referente à campanha em fase de arranque da obra (pré-obra), dando cumprimento ao Programa de 

Monitorização (PM) da Intervenção de Requalificação e Valorização do «Sítio» da Barrinha de 

Esmoriz, para a Fase de Construção, elaborado de acordo com as normas legais em vigor, com o 

respetivo Estudo de Impacte Ambiental (EIA), Declaração de Impacte Ambiental (DIA), Relatório de 

Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE) e Declaração sobre a Conformidade 

Ambiental do Projeto de Execução (DCAPE) emitida pela Agência Portuguesa do Ambiente, I.P, a 30 

de abril de 2015.  

A campanha a que se refere o presente RM, 2ª campanha em fase de pré-obra, é realizada no 

seguimento do parecer emitido pela Comissão de Avaliação (CA) ao relatório de monitorização da 1ª 

campanha em fase de pré-obra, a 8 de março de 2016 (ref nº: S00880-201602-DAIA.DPP), uma vez 

que, no parecer emitido, foi considerando que o relatório da 1ª campanha em fase de pré-obra não 

reunia condições de ser aprovado, sendo necessária a realização de uma nova campanha em fase de 

pré-obra. Antes da realização da campanha, foi enviada a 19 de setembro de 2016 a “Memória 

Descritiva para a Monitorização do Descritor Geomorfologia”, sendo aprovada pela APA, enquanto 

Autoridade de AIA, a 6 de outubro de 2016. 

O trabalho foi realizado no âmbito do concurso público de prestação de serviços para a 

“Implementação do Programa de Monitorização da Intervenção de Requalificação e Valorização do 

«Sítio» da Barrinha de Esmoriz”, promovido pela Polis Litoral – Ria de Aveiro, S.A., para a análise da 

evolução da morfologia da zona costeira e deslocamento da linha de costa do sector de costa entre 

Praia de Paramos até à Praia de Esmoriz – 31 perfis. 

A realização da presente campanha tem por objetivo a recolha de informação hidrográfica e 

topográfica, por forma a verificar a evolução morfológica dos fundos e areal emerso, e avaliar os 

potenciais impactes na zona costeira em estudo relativa ao impacto da intervenção de Requalificação 

e Valorização do «Sítio» da Barrinha de Esmoriz. 

Os resultados obtidos na campanha a que se refere o presente RM, servirão de base e de 

referência para a fases seguintes do projeto, nomeadamente após a intervenção / fase de 

exploração, por forma a ser possível, através da comparação dos perfis, avaliar os impactes inerentes 

às ações de deposição de areias na praia emersa e no topo dos esporões. 
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O fator ambiental considerado no presente RM é a Geomorfologia, sendo efetuados os 

levantamentos topo-batimétricos entre os dias 3 e 4 de novembro de 2016, na fase de arranque da 

obra. 

 

1.2 DESCRIÇÃO DA ÁREA EM ESTUDO E DO PROJETO 

A área de estudo é constituída, morfologicamente, por sistemas de praia de reduzidas 

dimensões. Tem se verificado um acentuado recuo da linha de costa ao longo do tempo, diretamente 

relacionado com a construção de estruturas de defesa existentes, mas também pela diminuição de 

sedimentos fornecidos ao litoral. Existe risco costeiro acentuado (erosão) que ocorre em 

praticamente toda a área de estudo, salientando-se as zonas de Espinho, Paramos, Esmoriz. 

As praias deste sector são essencialmente formadas por areias médias a grosseiras na sua 

parte emersa e por areias médias a finas na parte submersa. A fonte sedimentar natural deste sector 

era a deriva litoral, que atualmente se encontra condicionada devido às estruturas de engenharia 

costeira. A direção predominante da ondulação é, de NW para SE, à semelhança de toda a região 

costeira portuguesa virada para o Oceano Atlântico. Deste modo, verifica-se que a sedimentação é 

mais expressiva a barlamar das estruturas transversais existentes - esporões. Por sua vez, ocorre 

erosão significativa a sotamar dos mesmos. O escasso fornecimento sedimentar natural atual faz 

com que o balanço sedimentar seja em geral negativo, existindo uma forte erosão costeira, com 

recuo significativo da linha de costa para saturar a deriva litoral. O transporte longilitoral é muito 

elevado, sendo interrompido por estruturas de engenharia costeira onde ocorre retenção do 

sedimento. O perfil de praia possui variação sazonal dominante e morfodinâmica geral intermédia a 

dissipativa 

A zona de intervenção constitui uma costa arenosa aberta e exposta, com praias arenosas 

extensas, atualmente divididas por estruturas de engenharia costeira, formando em alguns casos 

praias artificialmente encastradas. A parte norte do troço é constituída por esporões e paredões, que 

condicionam o transporte sedimentar promovendo alterações morfodinâmicas nas praias deste setor 

Norte. As praias são relativamente estreitas, devido à falta de sedimento existente. Na área Sul da 

zona de intervenção a faixa costeira é um pouco mais larga devido à presença da lagoa de Esmoriz 

que "alimenta" os sistemas praia existentes. A faixa costeira é formada por extensos corpos dunares 

quaternários. A zona submersa apresenta pendor médio relativamente pequeno e um ou mais 

sistemas barra-fossa, ainda que na atual situação de falta sedimentar esses sistemas se encontrem 

fragilizados ou possuam reduzidas dimensões. 
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O projeto da Intervenção de Requalificação e Valorização do “Sitio” da Barrinha de Esmoriz, 

localiza-se no distrito de Aveiro, concelhos de Espinho (freguesia de Paramos) e de Ovar (freguesia de 

Esmoriz). A área de estudo localiza-se assim no Sítio Barrinha de Esmoriz e na IBA da Barrinha de 

Esmoriz e Lagoa de Paramos (Figura 1).  

 

Figura 1 – Área de Estudo (fonte: EIA do projeto da Intervenção de Requalificação e Valorização do 

“Sitio” da Barrinha de Esmoriz, janeiro de 2014) 

  



 

RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO  
REQUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO «SÍTIO» DA BARRINHA 
DE ESMORIZ 
MONITORIZAÇÃO DA GEOMORFOLOGIA 
RELATÓRIO 1 – CAMPANHA PRÉ-OBRA (NOVEMBRO DE 2016) 

RM_GEOM_201701_PA_POLIS-AVEIRO 

PÁGINA 8 
 

1.3 ESTRUTURA DO RELATÓRIO 

O presente RM encontra-se estruturado de acordo com as notas técnicas constantes no Anexo 

V da Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro, sendo constituído pelos seguintes capítulos: 

 Capítulo 1: Introdução 

 Capítulo 2: Antecedentes 

 Capítulo 3: Descrição do programa de monitorização 

 Capítulo 4: Geração de modelo digital de terreno (MDT) 

 Capítulo 5: Resultados e análise dos resultados 

 Capítulo 6: Conclusão 

 Capítulo 7: Bibliografia 

 Capítulo 8: Peças desenhadas. 

No capítulo Introdução, expõe-se o âmbito e objetivos da monitorização, a descrição da área 

de estudo, o enquadramento legal e equipa técnica. No Capítulo 2, descrevem-se os antecedentes 

referentes a documentação de projeto e fases de estudo e relacionados com as monitorizações do 

fator ambiental a que se refere o presente RM. O programa de monitorização, onde são descritos os 

parâmetros registados, a metodologia de recolha e tratamento de dados e equipamentos adotados 

são introduzidos no Capítulo 3. A geração e metodologias do modelo Digital de Terreno é exposto no 

Capítulo 4. No Capítulo 5, são apresentados os resultados obtidos e a sua análise. No Capítulo 6 são 

apresentadas as conclusões e no Capítulo 7 descreve-se a bibliografia consultada. No último capítulo 

são apresentadas as peças desenhadas anexas ao presente trabalho realizado. 
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1.4 AUTORIA TÉCNICA  

A descrição da equipa técnica responsável pela monitorização é apresentada na Tabela 1. 

A equipa de hidrografia do levantamento batimétrico contém a especialização e competência para o 

planear, executar, monitorizar e controlar. 

Tabela 1 – Equipa técnica responsável 

NOME QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL FUNÇÃO 

Sérgio Lopes 

Licenciado em Engenharia do Ambiente 

Mestre em Engenharia Mecânica 

Doutor em Riscos Naturais e Tecnológicos 

Coordenação Geral 

João Martinho 

Licenciatura em Engenharia do Ambiente (pré-

Bolonha) 

Mestre em Tecnologias Ambientais 

Coordenação e verificação do 

relatório 

João Ferreira 
Licenciado em Engenharia Geográfica (pré-Bolonha) 

Mestre em Engenharia Geográfica (Geodesia Espacial) 
Coordenação da monitorização 

Bento Martins Mestre em Engenharia Geográfica (Geodesia Espacial) 
Planeamento e elaboração do 

relatório 

Micael Ferreira Hidrógrafo – Categoria B Batimetria 

Luís Simões Técnico CAD/SIG Nível III Desenho CAD 
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2 ANTECEDENTES 

O Projeto de Requalificação e Valorização do “Sitio” da Barrinha de Esmoriz enquadra-se no 

Plano Estratégico da Intervenção de Requalificação e Valorização da Ria de Aveiro, e tem como 

objetivo a requalificação e valorização dos sistemas aquáticos degradados com vista à conservação 

dos seus valores naturais e promoção da sua vivência sendo da responsabilidade da Polis Litoral Ria 

de Aveiro, S.A. a gestão, coordenação e a execução do investimento na Operação Integrada de 

Requalificação e Valorização da Ria de Aveiro, nos termos definidos no respetivo Plano Estratégico. 

Assim, a referida Sociedade promoveu, em fase de Anteprojeto, um processo de Avaliação de 

Impacte Ambiental do Projeto de Requalificação e Valorização do «Sítio» da Barrinha de Esmoriz, 

com o objetivo de dar resposta às disposições do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, com 

as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de março, tendo sido emitida a 

respetiva DIA em 6 de outubro de 2014, com parecer favorável condicionado ao cumprimento de um 

conjunto de condições expressas na DIA, para desenvolvimento em fase de Projeto de Execução. 

Após elaboração do projeto de execução, foi elaborado o RECAPE do Projeto de Requalificação 

e Valorização do “Sitio” Barrinha de Esmoriz, que terminou a 30 de abril de 2015, com a emissão da 

DCAPE com parecer favorável condicionado ao cumprimento de um conjunto de elementos a 

entregar, medidas de minimização e execução de planos de monitorização.  

Desta forma, surge a necessidade da Implementação do Programa de Monitorização da 

Intervenção de Requalificação e Valorização do «Sítio» da Barrinha de Esmoriz. 

Em 2015, foi efetuada uma campanha de monitorização, em fase de pré-dragagem, para aferir 

o perfil atual da linha de costa, antes de qualquer intervenção, sendo efetuado o levantamento topo-

batimétrico no dia 15 de setembro de 2015 (levantamento topográfico) e nos dias 27 e 28 de 

setembro 2015 (levantamento hidrográfico) e emitido o respetivo relatório em setembro de 2015 

(Bio3, 2015).  

O relatório de monitorização da Geomorfologia (pré-dragagem) foi alvo de análise pela 

Comissão de Avaliação (CA), tendo sido o parecer emitido a 07 de dezembro de 2015 (ref nº: 

S061726-201511-DAIA.DPP). Naquele parecer, foi solicitada a apresentação de elementos adicionais, 

sendo enviado em janeiro de 2016 o aditamento ao relatório por forma a dar resposta às questões 

levantadas pela APA. Em resultado da sua apreciação pela CA, foi emitido a 8 de março de 2016 (ref 

nº: S00880-201602-DAIA.DPP) novo parecer, em conformidade com a apreciação efetuada pelo 

Laboratório Nacional de Energia e Geologia I.P., considerando que o relatório não se encontrava em 
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condições de ser aprovado, sendo necessária a realização de uma nova campanha em fase de pré-

obra. 

Antes da realização da nova campanha em fase de pré-obra, foi enviada a 19 de setembro de 

2016 a “Memória Descritiva para a Monitorização do Descritor Geomorfologia”, sendo aprovada pela 

APA, enquanto Autoridade de AIA, a 6 de outubro de 2016. 

Assim, o presente RM refere-se à campanha de monitorização da Geomorfologia, 

levantamento Topo-Hidrográfico do Troço Praia de Paramos-Praia de Esmoriz (Perfis P1-P31), em 

fase de pré-obra, dando cumprimento ao Programa de Monitorização (PM) da Intervenção de 

Requalificação e Valorização do «Sítio» da Barrinha de Esmoriz,  e tendo em consideração as 

recomendações descritas nos pareces da CA que levaram à não aceitação do levantamento referente 

à campanha de pré-obra efetuada em setembro de 2015. 
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3 DESCRIÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO 

Os locais, parâmetros, frequência e metodologias a adotar, são os definidos no PM em vigor 

elaborado em conformidade com o DCAPE. 

3.1 LOCAIS, PARÂMETROS E FREQUÊNCIA DE AMOSTRAGEM 

Os locais de amostragem a considerar foram os perfis ao longo linha de costa entre a praia de 

Paramos e a praia de Esmoriz, conforme o DCAPE.  

De acordo com o definido no PM, os levantamentos estenderam-se ao longo de 

aproximadamente 3000 metros de linha de costa, entre a praia de Paramos e a praia de Esmoriz, ao 

longo de 31 perfis distanciados cerca de 100 metros (Figura 2). Pretendeu-se a delimitação das 

isobatimétricas dos -2ZH e os 10ZH (limite definido pela “crista” do cordão dunar). O levantamento 

Topo-Hidrográfico, consistiu na observação de perfis distanciados entre si cerca de 100 m. Este 

levantamento abrangeu a área compreendida entre o topo da duna frontal e a batimétrica -2m (ZH).  

Após o levantamento dos perfis em campo, e respetivamente validados, foi gerado um Modelo 

Digital de Terreno (MDT). A distância entre perfis transversais é de 100 m e foi com base nestes 

perfis que foram elaborados os MDT.  

Os parâmetros monitorizados foram a batimetria dos fundos e a evolução da linha de costa, 

através do levantamento topo-hidrográfico realizado, no troço de costa correspondente à zona de 

estudo. 

Quanto à frequência de amostragem, foi realizada uma única campanha na fase de 

arranque da obra (pré-obra), entre os dias 3 e 4 de novembro de 2016. 
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Figura 2 - Localização dos perfis topo-hidrográficos  

 

3.2 METODOLOGIA, CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DE DADOS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS 

As técnicas e equipamentos utilizados para a realização dos trabalhos, nomeadamente o 

detalhe da precisão vertical e precisão de posicionamento propostos, previstos no PM, foram 

previamente apresentados e aprovadas pela APA, enquanto Autoridade de AIA, a 6 de outubro de 

2016. 

Através da comparação dos Modelos Digitais de Terreno (MDT), a realizar nas diferentes 

fases, foi produzida cartografia das evoluções morfológicas e obtidos balanços volumétricos e 

taxas evolutivas (erosão/acreção). 

A metodologia adotada permitiu realizar o levantamento hidrográfico/batimétrico, com 

classificação de Ordem 1b, de acordo com a notação S-44 da Organização Hidrográfica Internacional 

(OHI), com a aplicação de equipamentos e metodologias de elevada precisão e qualidade.  

O levantamento batimétrico classifica-se como de Ordem 1b, conforme publicação S-44 da 

Organização Hidrográfica Internacional (OHI), sendo que, o levantamento topográfico foi realizado de 

acordo com as especificações da própria escala do levantamento. 
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3.2.1 Sistema de Coordenadas 

Para a execução do levantamento foram utilizados dois pontos de apoio topográfico que 

serviram de base aos trabalhos realizados pelas diferentes entidades afetas. Desta forma as 

entidades utilizam o mesmo sistema de coordenadas e posteriormente, como estes dois pontos 

estão materializados, qualquer trabalho que ocorra nesta zona terá sempre os mesmos pontos de 

referência.  

Tabela 2 – Pontos de Apoio Topográfico (informação fornecida pelo Empreiteiro) 

NOME 
COORDENADAS (DATUM 73 HAYFORD-GAUSS) Z  (ZH)  

(ZERO HIDROGRÁFICO) 
Z (NMA) 

(NÍVEL MÉDIO DAS ÁGUAS DO MAR) M P 

Ponto B7 -42776.685 145203.728 6.24 4.24 

Ponto B6 -43969.590 143299.680 8.31 6.31 

 

Sistema de Coordenadas Planimétrico 

Os levantamentos foram realizados no sistema de coordenadas datum 73 Hayford-Gauss. 

Sistema de Coordenadas Altimétrico 

Adotou-se como plano de referência principal o Zero Hidrográfico (ZH) de Portugal 

Continental, usual neste tipo de trabalhos. Contudo, dado que existem dados referenciados a outro 

datum vertical (NMA), identificámos as cotas em ambos os data (ver nota de legenda das peças 

desenhadas).  

Em Portugal Continental o Zero Hidrográfico (ZH) está estabelecido 2,00 m abaixo do nível 

médio do mar adotado (NMA) - Cascais 1938. 

3.2.2 Levantamento Topo-Batimétrico 

Esquema de Cobertura 

A cobertura da área de estudo foi executada ao longo dos 31 perfis de planeamento, com um 

espaçamento médio de 100 metros, e estendeu-se ao longo de aproximadamente 3000 metros de 

linha de costa, com início a norte do molhe sul da Praia de Esmoriz, Ovar, em direção a norte.  

Os perfis foram executados ao longo dos 31 perfis de planeamento delimitado à cota -2,00 

metros ao ZH e os +10 ZH ou o limite definido pela “crista” do cordão dunar. 

Para a cobertura desta área foi utilizada a técnica Real Time Kinematic (RTK) do sistema 

comummente referido como Carrier-Phase Enhancement (CPGPS), no modo Ultra High Frequency 

(UHF). 
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Execução 

O levantamento batimétrico foi executado com auxílio de plataformas flutuantes, com 

caraterísticas adequadas aos trabalhos de medição de profundidade na zona de rebentação. O 

levantamento topográfico realizado com o objetivo de criar a ligação entre os dados batimétricos, na 

área compreendida entre a linha de costa e a crista dunar, foi realizado com recurso a recetores 

GNSS no sistema de coordenadas datum 73 e referido altimetricamente ao ZH. Foi seguido o 

enfiamento de cada fiada, com pontos pouco espaçados e procurando recolher a máxima informação 

que melhor represente os desníveis de terreno. 

Neste levantamento, considerando as profundidades e localização das mesmas (zona de 

rebentação) que se pretendem observar, utilizou-se somente métodos de topografia clássica para 

aferir as profundidades das superfícies submersas. 

3.2.3 Equipamentos utilizados 

Para a execução de referido Levantamento Hidrográfico foram utilizados os seguintes 

equipamentos, consoante as normas técnicas internas e segundo as ”Especificações técnicas para 

planeamento execução e processamento de levantamentos hidrográficos” do Instituto Hidrográfico 

Português: 

 Sistema GNSS TOPCON Hiper +;  

 Estação Total Leica TCRA 1101; 

Sistema GNSS 

 

Figura 3 - Recetor e Caderneta GNSS Topcon Hiper + 

 

Especificações Técnicas do recetor profissional de posicionamento Topcon Hiper +: 

 Tipo de recetor: vector GNSS L1/L2 RTK, código C/A; 

 Receção de Sinais: GPS, GLONASS; 

 Precisão Horizontal (RTK): 10 mm + 1 ppm; 

 Precisão Vertical (RTK): 15 mm + 1ppm. 
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Estação Total 

 

Figura 4 – Estação Total Leica TCRA 1101 

Especificações Técnicas da Estação Total Leica TCRA 1101: 

 Precisão Hz, V (ISO 17123-3): 1.5’’ (0.5 mgon) 

 

3.3 RELAÇÃO DAS ATIVIDADES CONSTRUTIVAS OU FATORES EXÓGENOS 

As praias do sector em estudo são essencialmente formadas por areias médias a grosseiras na 

sua parte emersa e por areais médias a finas na parte submersa. A fonte sedimentar natural deste 

sector encontra-se atualmente condicionada pela existência de estruturas de engenharia costeira. O 

balanço sedimentar é, de um modo geral, negativo, verificando-se uma forte erosão costeira no 

sector em estudo. 

As ações de requalificação e valorização da Barrinha, nomeadamente, a deposição de areias na 

zona de praia emersa e no topo do esporão Sul, terão implicações na linha de costa derivadas do 

transporte marítimo de areias de e para a costa. 
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4 GERAÇÃO DE MODELO DIGITAL DE TERRENO (MDT) 

A definição de modelo digital de terreno (MDT), é comummente aceite como sendo uma 

representação matemática, em coordenadas X, Y e Z, da superfície e que integra a variação 

altimétrica do terreno. A variação altimétrica do terreno, ao longo da área em estudo, pressupõe a 

utilização de métodos de interpolação na geração da altimetria. A utilização de métodos de 

interpolação é necessária quando a amostra/dados a utilizar para geração do MDT é levantada de 

forma discreta.  

Os métodos interpoladores podem ser divididos em vários tipos (Webster, R. et al, 2007) e 

(Badagola, A. 2008): 

 Exatos: cada ponto da superfície é estimado considerando apenas as semelhanças 

espaciais dos dados recolhidos na vizinhança, não considerando a sua variação 

espacial; as observações pontuais utilizadas para o ajuste da função interpoladora são 

conservadas. Este tipo de interpolador respeita a posição e valor dos pontos 

observados; 

 Não exatos ou aproximados: cada ponto da superfície é estimado considerando a 

interpolação dos dados mais próximos. Estes interpoladores partem do princípio que 

os dados terão alguma incerteza associada. Estes interpoladores não aferem os valores 

exatos para distâncias iguais, desta forma, não respeitam a posição e valor dos pontos 

observados. São chamados de “interpoladores suavizantes”. 

Quando existem dados em quantidade, a maioria dos métodos de interpolação produzem 

modelos finais semelhantes. A limitação no resultado final ocorre na aplicação de diferentes 

métodos quando os dados existentes não são em número suficiente ou não têm qualidade.  

Segundo, Badagola, A., 2008, quando a variável em estudo é uma altura (cota), a melhor opção 

será a utilização de métodos interpoladores exatos, que se baseiem na atribuição de pesos 

dependendo da distância entre o valor conhecido e o valor a estimar. 
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4.1 METODOLOGIA ADOTADA NA GERAÇÃO DO MDT 

A geração de MDT requer a utilização de métodos de interpolação para a melhor estimação de 

valores. Os valores finais representam e estão diretamente relacionados com a distribuição dos 

dados originais e, em última análise, não é importante o interpolador utilizado ou escolhido, mas sim 

a quantidade, qualidade e distribuição dos dados a utilizar. 

No PM é descrito que o MDT deve ser executado com base nos 31 perfis transversais 

realizados nas observações topo-hidrográficas, para o estudo posterior da evolução morfológica da 

zona costeira e prevê a realização de levantamentos topo-hidrográficos, por parte do Empreiteiro, 

em duas zonas coincidentes com área em estudo. Assim, e com as devidas autorizações do 

Empreiteiro e Fiscalização, foram utilizados os dados de ambas as entidades. 

 

Figura 5 – Fluxograma da Geração do MDT 

4.1.1 Validação e Análise dos Dados 

No âmbito da empreitada, a fiscalização validou os dados do empreiteiro, sendo todos os 

dados utilizados igualmente validados pela GEOLAYER.  

Numa primeira fase reduziu-se a componente altimétrica ao mesmo datum (ZH). Desta forma 

acrescentou-se 2 m (à componente altimétrica) a todos os pontos disponibilizados pelas referidas 

entidades e de seguida verificados e validados os pontos observados por todas as entidades.  
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Figura 6 – Disposição espacial dos pontos: a cor amarela, Geolayer/Monitar;  

a cor vermelha, Empreiteiro/Fiscalização 

 

Tabela 3 – Estatística dos dados – Análise do vizinho mais próximo 

ENTIDADES NÚMERO DE PONTOS DISTÂNCIA MÉDIA 

Geolayer/Monitar 813 10.55 

Geolayer/Monitar + Empreiteiro + Fiscalização 2877 5.51 

 

Tabela 4 – Estatística dos dados – Componente altimétrica 

ENTIDADES 
NÚMERO DE 

PONTOS 
MÉDIA 

VALOR 
MÍNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

VALORES  
ÚNICOS 

Geolayer/Monitar 813 2.63 -3.17 11.27 569 

Geolayer/Monitar + Empreiteiro + 
Fiscalização 

2877 4.45 -3.17 11.27 1463 

 

Da análise das tabelas anteriores é possível verificar que os dados conjuntos, à priori, 

produzirão um MDT mais realista da zona de estudo. 
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4.1.2 Geração do MDT 

A escolha do melhor interpolador depende de inúmeros fatores: fenómeno a observar, 

anisotropia e continuidade do fenómeno, quantidade dos dados e métodos de aquisição dos dados. 

A seleção dos métodos interpoladores aplicados a este conjunto de dados, tendo em conta o 

tipo e a dispersão espacial destes, foi restrita a três métodos, que de acordo com a literatura 

consultada serão os que fornecerão melhores resultados (Siljeg, A. et al, 2015): 

 Ponderação do Inverso da Distância (IDW): Este interpolador assume que cada ponto tem 

uma influência local que diminui com a distância a ele. O peso assumido para os dados 

através da utilização de potência de peso influência a interpolação. Assim, quanto maior a 

potência de peso, menor o efeito que os pontos têm no resultado final. Este é um 

interpolador exato, pois, quando uma determinada observação é coincidente com a grelha 

interpolada, a distância entre a observação e o ponto da grelha é zero, sendo atribuído o 

peso de um, a esta observação e às restantes peso zero. Esta particularidade conduz a um 

fenómeno de enviesamento denominado “olho-de-boi”. Este fenómeno pode ser minimizado 

através do alisamento da superfície que força o interpolador a não considerar o ponto 

amostrado, mas, neste caso estamos perante um método aproximado e não exato; 

 Triangulação (TIN): Método de interpolação linear exato que consiste na aproximação da 

superfície por triângulos cujos vértices pertencem ao conjunto das amostras, ou seja, os 

pontos da amostra são unidos de forma a que não haja intersecções entre triângulos. A 

triangulação estima um ponto com base em três observações. O ponto estimado situa-se no 

centro geométrico do triângulo. A triangulação de Dealunay é o método de interpolação mais 

aplicado na cartografia, não sendo um método adequado a descrever morfologias 

complexas, o resultado final depende diretamente do espaçamento da amostra; 

 Kriging: Pode ser entendido como uma preditor linear. Parte do princípio que pontos 

próximos tendem a ter valores mais parecidos do que pontos mais afastados, desta forma 

assume-se que os dados recolhidos de uma determinada população se encontram 

correlacionados no espaço. A vantagem deste método relativamente a outros, está na 

possibilidade de obter a variância da interpolação, que mede a dispersão local dos pontos 

amostrados e assim conseguir caracterizar a variação do comportamento das variáveis ao 

longo de uma determinada direção. 
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A variância caracteriza a variável em estudo a interpolar a qual exprime a variação do 

comportamento das variáveis ao longo de uma direção. Trata-se de uma medida do grau de 

correlação espacial entre as amostras. A dependência espacial dos dados amostrados pode ser 

representada através de um variograma (Figura 7).  

 

 

Figura 7 – Variograma resultante dos dados (Surfer 12) 
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4.1.3 Resolução espacial do pixel – tamanho da célula 

Na construção do MDT é necessário escolher o tamanho do pixel, ou seja, o espaçamento da 

malha regular (grelha) gerada a partir dos dados observados. Neste trabalho este problema ganha 

alguma expressão, pois os dados não apresentam distâncias uniformes (Figura 8):  

 distância dos pontos observados sobre o perfil: 10 m; 

 distância entre perfis 100 m – considerando apenas os dados Geolayer/Monitar.  

Em termos teóricos, a cada pixel (ou tamanho da célula) deverá corresponder um só ponto 

observado. Mais pontos em cada célula levará a perda da informação. No entanto, o inverso também 

leva a que existam células onde o seu valor é estritamente aferido por interpolação.  

Interpreta-se que a melhor opção será a mais aproximada possível à distância dos pontos 

amostrados. Desta forma a escolha do tamanho do pixel foi baseada na distância média dos pontos 

(Tabela 3) utilizados neste trabalho: 5.51 m (Badagola, A. 2008). 

 

Figura 8 – Informação da disposição espacial dos pontos e dos perfis (distâncias médias). 
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5 RESULTADOS E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

O levantamento hidrográfico foi desenvolvido por Hidrógrafo Certificado, acreditado pela 

International Hydrographic Organization (IHO), Fédération Internationale de Géomètres (FIG) e 

International Cartographic Association (ICA). O levantamento realizado foi projetado de modo a 

cumprir as atuais especificações da IHO/OHI, e de acordo com as “Especificações técnicas para 

planeamento execução e processamento de levantamentos hidrográficos” produzida pelo Instituto 

Hidrográfico.  

Refira-se que os dados referentes ao presente RM dizem respeito ao perfil atual da linha de 

costa, antes de qualquer intervenção de requalificação na Barrinha de Esmoriz/Lagoa de Paramos e 

área costeira adjacente, permitindo portanto. apenas identificar alguns aspetos elementares.  

5.1 MÉTODOS INTERPOLADORES - AVALIAÇÃO 

De seguida é efetuada a análise dos resultados obtidos na geração do MDT com os diferentes 

métodos interpoladores (Tabela 5).  

Tabela 5 – Parâmetros utilizados nos métodos de interpolação 

MÉTODO DE INTERPOLAÇÃO PARÂMETROS CRITÉRIO DE PESAGEM 

TIN Interpolação linear (Delaunay)  

IDW 4ª potência 
Área de busca circular  com raio de 

1680 m 

Kriging 
Semi-variograma experimental ajustado ao 

Modelo teórico gaussiano (direção -20º) 
 

 

Para o teste dos diferentes métodos (IDW, TIN e Kriging), utilizou-se o método da validação 

cruzada. Este método permite validar a exatidão dos métodos de interpolação (Siljeg, A. et al, 2015). 

Desta forma, foi criado um subconjunto de dados com 10% dos dados observados. Os dados 

pertencentes a cada subconjunto não entram na interpolação. Os critérios inerentes a esta análise 

foram: erro médio absoluto e desvio padrão (Tabela 6). 

Tabela 6 – Critérios de validação 

MÉTODO DE INTERPOLAÇÃO ERRO MÉDIO ABSOLUTO DESVIO PADRÃO 

TIN 0.29 0.57 

IDW 0.64 0.94 

Kriging 0.34 0.62 
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Figura 9 – Localização dos três perfis: A, B e C  

 

 
Figura 10 – Diferença no perfil A, B e C para os três métodos interpoladores: valor da profundidade 

referida ao ZH (cota). A cor vermelha - interpolador Kriging; cor azul - interpolador IDW e cor verde -

interpolador TIN.   
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As diferenças obtidas entre estes três métodos interpoladores são visíveis nos três perfis 

desenhados na área de estudo. 

No presente RM expôs-se a metodologia associada à aplicação dos métodos interpoladores e 

todo o processo de validação dos resultados à priori e à posteriori da interpolação aos pontos 

observados.  

Da análise da Tabela 6, e com base na validação cruzada, o método interpolador com melhores 

resultados é o TIN, seguindo-se o Kriging e por último o IDW. Na Figura 10, apresenta-se os 

resultados da interpolação em três perfis obtidos com os diferentes métodos. Da sua análise verifica-

se que os métodos interpoladores IDW e TIN são os que mais se ajustam entre eles. Considerando 

estes resultados e sendo o método interpolador TIN um dos métodos com mais aceitação na 

construção de MDT, referenciados à cartografia, conclui-se que este método interpolador, face ao 

input, é o que melhor se ajusta. Recomenda-se portanto que seja o método a utilizar na geração do 

próximo MDT. 

De salientar, que a escolha do método interpolador não é consensual, dependendo entre 

outros, dos seguintes critérios: tipo de elemento que estamos a observar, tipo de dados observados, 

tamanho do pixel, entre outros.  

 

5.2 AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DAS MEDIDAS ADOTADAS 

Por se tratar da caracterização da fase pré-obra, não é efetuada nem aplicável a análise da 

avaliação da eficácia das medidas adotadas. 

 

5.3 COMPARAÇÃO COM AS PREVISÕES DO EIA 

Por se tratar da caracterização da fase pré-obra, não é aplicável a comparação dos valores 

obtidos com as previsões do EIA. 

 

5.4 AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DOS MÉTODOS DE AMOSTRAGEM 

Considera-se que os métodos de amostragem utilizados e descritos no PM em vigor são 

adequados. 
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6 CONCLUSÃO 

6.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

A tipologia dos dados referentes à evolução da morfologia da zona costeira e deslocamento da 

linha de costa, entre os limites norte e sul da área de intervenção do projeto e recuperação do 

cordão dunar não permitem chegar a uma conclusão, uma vez que, os dados se referem à fase de 

pré-obra. Os resultados apresentados no presente RM servirão de base e de referência para as fases 

subsequentes da monitorização da geomorfologia na área de estudo.  

Nos relatórios subsequentes deverão ser quantificadas as diferenças volumétricas das 

superfícies topográficas, através da comparação dos MDT’s e dos respetivos perfis de praia, de modo 

a verificar a evolução da morfologia da zona costeira e deslocamento da linha de costa, entre os 

limites norte e sul da área de intervenção do projeto, bem como a monitorização da recuperação 

dunar. 

De uma forma geral, a informação obtida permite verificar que:  

 O trabalho de campo abrangeu uma área com a cota entre -3.2 ZH e 11.3 m ZH;  

 a área de estudo possui cotas compreendidas entre os -2 ZH e 10m ZH;  

 as cotas de terreno mais elevadas surgem a este de cada perfil, e correspondem à zona 

de cordão dunar, decrescendo progressivamente em cota para oeste, à medida que o 

levantamento foi abrangendo as zonas de praia emersa e imersa, respetivamente.  

 

6.2 MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DE IMPACTES AMBIENTAIS A IMPLEMENTAR  

Nas fases seguintes, intervenção e exploração, devem ser adotadas as medidas preconizadas 

na DIA e DCAPE. 

 

6.3 PROPOSTA DE REVISÃO DO PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO 

Sugere-se a continuidade do cumprimento do PM atualmente em vigor para as fases 

seguintes, considerando-se que o mesmo se encontra adequado. Refira-se no entanto que, apesar da 

metodologia de comparação/observação da evolução geomorfológica, ser os MDT´s resultantes das 

diferentes campanhas, considera-se adequado, como forma de verificar a evolução morfológica dos 

fundos e areal emerso, que o levantamento topo-hidrográfico a realizar em campo, seja efetuado 

sobre os mesmos 31 perfis. Só assim se garantirá uma comparação direta entre campanhas, 

permitindo desta forma a comparação direta do balanço sedimentar por perfil.  



 

RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO  
REQUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO «SÍTIO» DA BARRINHA 
DE ESMORIZ 
MONITORIZAÇÃO DA GEOMORFOLOGIA 
RELATÓRIO 1 – CAMPANHA PRÉ-OBRA (NOVEMBRO DE 2016) 

RM_GEOM_201701_PA_POLIS-AVEIRO 

PÁGINA 27 
 

Esta metodologia de comparação, permitirá analisar com maior rigor a erosão ou acreção em 

cada perfil e posteriormente realizar uma análise global do balanço sedimentar sobre a área de 

estudo, comparando estes resultados com a diferença de MDT´s. 
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8 PEÇAS DESENHADAS 

Os dados dos levantamentos foram exportados para softwares de processamento e desenho, 

dando origem a duas implantações gráficas (em formato editável). 

Foram criados os seguintes produtos finais:  

 Ficheiro DWG, com profundidades referenciadas ao ZH do Marégrafo de Cascais e Zero 

Topográfico, à escala 1:2000 e com o desenho dos transectos; 

 Ficheiro DWG, com o MDT, de cada método de interpolação; 

 Ficheiro SHP, com a localização dos perfis. 

Todos estes ficheiros estão referenciados ao sistema de coordenadas datum 73 Hayford-

Gauss. 
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