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Resumo 
 

 

A Praia de Mira, muito frequentada na época balnear, apresenta com frequência 
formação de agueiros, sendo este um fenómeno de alto risco para os banhistas, 
em particular. Deste modo, foi objetivo deste trabalho analisar e caracterizar a 
dinâmica dos agueiros nesta praia, com recurso aos produtos de imagem (timex 
e variância) de duas câmaras de vídeo (uma apontada a Norte e outra a Sul), 
instaladas no topo de uma estrutura com cerca de 30 m de altura montada para 
o efeito. Para cada imagem disponível foi marcado o ponto médio de cada 
agueiro identificado. 

Tendo em conta as coordenadas dos agueiros, os mesmos foram agrupados em 
9 zonas distintas, distinguindo-se 4 zonas em Mira Norte e 5 em Mira Sul. Nos 
períodos de análise estabelecidos, todos os conjuntos apresentaram uma 
elevada variabilidade longitudinal, podendo indicar que os agueiros deveriam ter 
sido repartidos por mais zonas. Tendo em conta as características 
oceanográficas e geomorfológicas da zona, e a distribuição dos agueiros, a 
maioria poderá ser incluída na categoria de agueiro de canal, não excluindo a 
ocorrência pontual de agueiros instantâneos. 

Os agueiros apresentaram maiores variações entre os meses de Inverno e 
Verão, o que pode representar o facto destas estações apresentarem as 
condições de agitação marítima mais distintas, com impacto nas morfologias 
submersas. A presença de uma barra submersa pode impactar de forma 
significativa os locais de geração dos agueiros, e o seu espaçamento, sendo a 
sua influência mais visível na análise mensal dos agueiros. Supõe-se que a 
variabilidade morfológica desta forma de fundo resultou em variações 
significativas em diferentes meses do ano. Contudo, tendo em conta o panorama 
geral de distribuição das posições médias mensais, puderam distinguir-se áreas 
de aglomeração, onde a ocorrência de agueiros é mais provável. 

Futuramente, um sistema automático de deteção de agueiros e uma aplicação 
móvel, onde fosse atualizada, diariamente, a informação relativa à localização 
dos agueiros, seria uma mais valia para a segurança balnear.  
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Abstract 

 
 

Praia de Mira, very frequented during the summer, often presents the formation 
of rip currents which are a high-risk phenomenon, particularly for bathers. Thus, 
the main goal of this study was to analyze and characterize the dynamic of rip 
currents at this beach, using the image products (timex and variance) from two 
video cameras (pointing North and South), installed on top of a 30 m height 
structure, assembled for this purpose. For each available image, the central point 
of each rip current identified was marked. 

Taking into account the mid-coordinates of each rip, they were grouped into 9 
distinct areas, with 4 zones in Mira Norte and 5 in Mira Sul. In the established 
periods of analysis, all sets showed a high longitudinal variability, which may 
indicate that the rips should have been divided into more zones. Taking into 
account the oceanographic and geomorphological characteristics of the area, 
and the distribution of the rips, most can be included in the category of channel 
rips, not excluding the occasional occurrence of flash rips. 

The rips showed greater variations between the winter and summer months, 
which may represent the fact that these seasons have the most distinct wave 
conditions, with an impact on submerged morphologies. The presence of a 
submerged bar may significantly impact the places of generation of the rips, and 
their spacing, with its influence being most visible in the monthly analysis of the 
rips. The morphological variability of this bottom form may have resulted in 
significant variations in different months of the year. However, taking into account 
the general distribution of the monthly average positions, it was possible to 
distinguish agglomeration areas, where the occurrence of the rips is more likely. 

In the future, an automated detection system of rip currents and a mobile app, 
where information regarding the location of rip currents is updated daily, would 
be a great asset for swimmer safety.  
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Monitorização da dinâmica de agueiros com base em vídeo-monitorização: Aplicação à Praia de Mira 

 

 1 

Capítulo 1 – Introdução 

1.1 Apresentação do Tema 

O planeta está em constante mudança, sendo a sua variabilidade um desafio para o 

planeamento de estratégias de gestão para um futuro sustentável. Em particular, as zonas 

costeiras caracterizam-se por uma maior complexidade de interações e mutabilidade, por se 

localizarem na interface entre a terra e o mar, que se apresentam com atributos muito distintos.  

Assim sendo, os processos que operam nestas zonas englobam escalas muito 

diferenciadas, desde escalas espaciais/temporais curtas e médias (de metros a quilómetros, e 

de dias a meses), nomeadamente o tipo de rebentação, a magnitude do espraio das ondas, a 

posição da zona de rebentação e de barras submersas, as correntes litorais, a movimentação 

de formas de fundo e das cúspides de praia, até escalas espaciais/temporais mais longas (do 

nível regional ao global, e do anual até à década e ao século) como por exemplo, a evolução da 

linha de costa, fatores associados a alterações climatéricas, tais como a subida do nível médio 

das águas do mar e potenciais alterações dos rumos, persistência e intensidade dos temporais 

(Santos et al., 2011; Silva, 2007).  

Por outro lado, devido às suas características únicas, que favorecem o desenvolvimento 

de determinadas atividades económicas e sociais, as zonas costeiras são há várias décadas, e 

cada vez mais, utilizadas para um diverso conjunto de práticas, que muitas vezes entram em 

conflito entre si (Baily e Nowell, 1996). Entre os diversos ambientes costeiros, as praias são de 

maneira geral destinos preferenciais para os turistas, cujo dinheiro que despendem 

anualmente nestas áreas litorais contribui de forma significativa para o desenvolvimento das 

economias locais e regionais (Li, 2016). Todos estes fatores tornam urgentes e necessárias 

práticas de gestão que se baseiem numa compreensão detalhada dos processos operantes 

dentro da zona costeira (Baily e Nowell, 1996).   

Para que esse conhecimento aprofundado seja possível, garantindo um balanço saudável 

entre as economias e ecossistemas, é necessário monitorizar e avaliar de que forma estas áreas 

litorais se vão alterando. Os gestores e engenheiros costeiros, e todos aqueles que de alguma 

forma se inserem em atividades relacionadas com o litoral, precisam cada vez mais de 

informação do estado costeiro a pequenas escalas de dias a semanas e de metros a quilómetros, 

para conseguiram responder de forma eficaz e organizada à procura da exploração das praias 

durante todo o ano, conduzida pela crescente pressão recreacional exercida sobre a costa. 
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Desta forma, um processo de monitorização contínua da zona costeira é a melhor 

ferramenta para compreender a evolução dos processos que nela se desenrolam, admitindo-se 

que qualquer risco para as atividades humanas, decorrente dos mecanismos operantes na orla 

costeira, constitui o fator mais determinante para a definição de um processo de 

monitorização.  

Contudo, a monitorização por técnicas mais convencionais, nomeadamente as que 

envolvem trabalho de campo, tem um custo financeiro e logístico elevado. Este fator resulta em 

que esta prática seja inviável para períodos de tempo mais alargados e faz com que esta 

também não possua, geralmente, a resolução espacial e temporal necessária para identificar e 

quantificar alterações de curto prazo, assim como tendências de longo prazo. No sentido de 

combater estas dificuldades, a utilização de técnicas de monitorização de baixo custo com 

qualidade aceitável, que se possam aplicar de forma útil e prática a uma porção significativa da 

orla costeira, torna-se uma possível solução para a monitorização contínua da zona costeira 

(Bio et al., 2015; Henriques, 2006). 

É neste contexto que, durante as últimas décadas, se tem apostado na aplicação e 

desenvolvimento de sistemas de vídeo-monitorização que fornecem uma aquisição contínua 

de dados durante o dia, por períodos de tempo tão longos quanto o desejado, possibilitando a 

aquisição automática de dados a baixo custo. Desde o seu aparecimento na década de 80, estas 

técnicas têm vindo a ser aperfeiçoadas para que hoje em dia se consiga uma cobertura espacial 

mais ampla, e de forma a garantir que as mesmas possam ser aplicadas a nível científico e de 

gestão (Santos et al., 2011). 

Tipicamente, os sistemas de vídeo consistem numa ou mais câmaras estacionárias em 

posições elevadas com um amplo campo de visão, um computador no local para processamento 

de imagem e transferência de ficheiros, e um conjunto de algoritmos que usam pixéis 

individuais ou um grupo de pixéis para monitorizar características e processos costeiros. Os 

possíveis usos de dados no formato de imagem vão desde variações na morfologia costeira até 

ao hidrodinamismo da zona de rebentação, assim como a utilização da praia em segurança, ou 

mesmo para detetar destroços marinhos (Dusek et al., 2019).  

Mais concretamente, utilizando técnicas avançadas de análise de dados consegue 

determinar-se o espraiamento, altura, período e direção das ondas, a largura da zona de 

rebentação, a intensidade de correntes longitudinais, as características morfológicas da parte 

emersa, bem como a batimetria da região intertidal e submersa da praia, ou ainda a 

distribuição de correntes de retorno (Santos et al., 2011). 
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Algumas das desvantagens associadas às técnicas de vídeo-monitorização prendem-se 

com a maior dificuldade em adquirir vídeos durante a noite, pela ausência de luz, assim como 

a fraca qualidade das imagens em dias com nevoeiro ou chuva, e ao facto da precisão das 

imagens decrescer rapidamente com a aumento da distância da estação vídeo à praia. Contudo, 

quando os dados obtidos através deste método apresentam qualidade aceitável são uma mais 

valia para a eficácia da monitorização dos sistemas costeiros e podem fornecer uma ferramenta 

de gestão turística e de uso das praias (Henriques, 2006; Santos et al., 2011). 

 

1.2 Motivação e Objetivos 

São vários os motivos que levam a que as pessoas se desloquem até às zonas costeiras, 

desde uma necessidade de tirar partido deste espaço tão precioso e único, ou até pelo desejo 

ou gosto de estar em contacto com o litoral, a praia, o mar, o sol e todas as atividades que aqui 

se desenvolvem. Foi, tendo em conta todos estes aspetos, que ao longo das décadas se 

desenvolveu o conceito de turismo balnear, que se constitui pelas atividades turísticas 

associadas com a recreação ou descanso nas praias, em ambiente costeiro, fazendo uso dos 

seus recursos naturais. Portugal, com os seus mais de 900 km de costa continental (para além 

dos 650 km de costa insular nos Açores, e 250 km na Madeira), não escapa a esta tendência, 

sendo um destino por excelência que atrai pelas suas belíssimas praias e a sua qualidade, pelo 

que o turismo balnear tem sofrido um desenvolvimento exponencial desde os finais da década 

de 60 (Miranda, 2017; Rodrigues, 2019). 

Infelizmente, e considerando a sua associação com o conceito de lazer, muitas pessoas 

sofrem acidentes na praia, derivados dos perigos naturais que nelas se encontram, desde 

correntes perigosas, temperaturas elevadas ou ataques de tubarões, em determinadas 

latitudes. Entre estes, os perigos associados às correntes de retorno (agueiros) podem 

influenciar a adequabilidade de qualquer trecho da costa como um recurso recreativo, 

podendo pôr em causa a segurança e bem-estar dos seus utilizadores (Li, 2016).  

Apesar dos agueiros poderem ser úteis para os surfistas e nadadores-salvadores, porque 

aceleram a sua viagem através da zona de rebentação, a pouca educação e conhecimento acerca 

destes fluxos naturais tornam este fenómeno um dos perigos naturais mais letais, tratando-se 

da maior causa dos afogamentos e campanhas de resgate nas praias de todo o mundo. Por outro 

lado, a falta de dados que permita um conhecimento da evolução espacial e temporal das 

correntes de retorno apresenta-se como um dos principais fatores para a escassez de 

estratégias de avaliação e gestão do risco associado a este fenómeno (Cervantes et al., 2015).  
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Estes fatores tornam, assim, urgente e crucial avaliar o grau de risco associado às 

correntes de retorno ao longo das praias recreacionais de forma a proteger as vidas humanas, 

manter a atratividade turística, e ajudar os gestores das praias (Li, 2016). Foi com base nesta 

informação que surgiu a motivação  para a análise da dinâmica de agueiros na Praia de Mira, 

com base num historial de dados de vídeo, adquiridos a partir de duas câmaras de vídeo 

instaladas numa torre, a cerca de 30 metros de altura relativamente ao nível do mar, estando 

cada câmara apontada para Norte e Sul, respetivamente (Figura 1). 

Desta forma, são principais objetivos da presente dissertação: 

1) Analisar e selecionar as imagens (timex e variância) resultantes do processamento do 

historial de vídeos adquiridos pelas duas câmaras de vídeo, com qualidade suficiente para 

a deteção das características desejadas; 

2) Identificar, a partir das imagens selecionadas, a localização do(s) agueiro(s), com base na 

perceção visual de características associadas a este fenómeno; 

3) Estabelecer a variação espácio-temporal dos agueiros, relacionando a sua dinâmica com os 

forçadores oceanográficos (agitação marítima, condições de maré, temporais) e 

geomorfológicos (barras arenosas, fronteiras físicas), ao longo do período em análise.   

Figura 1 – Torre onde estão instaladas as duas câmaras de vídeo utilizadas, apontadas para Norte e Sul, 
na Praia de Mira. Fotografia de Paulo Baptista. 
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1.3 Estado de Arte 

Os sistemas de vídeo-monitorização, que se enquadram dentro dos equipamentos de 

deteção remota, surgem como uma alternativa de baixo custo, comparativamente aos métodos 

mais tradicionais de aquisição de dados, para estudar e caracterizar os processos atuantes 

sobre as zonas costeiras. O desenvolvimento destes sistemas teve por base o facto de ser 

possível identificar visualmente muitos dos fenómenos que ocorrem no sistema litoral, 

realizando o processamento das imagens adquiridas pelas câmaras (Silva, 2007). 

A utilização de imagem vídeo para estudo de processos litorais tem a sua origem nos 

anos 40, a partir de fotografias aéreas, seguindo-se, nos anos 60 e 70, a criação de sistemas de 

câmaras fotográficas montadas em estruturas motorizados e balões, para aplicação de 

estereoscopia. Durante os anos 70 surgem, ainda, as primeiras aplicações de fotogrametria 

terrestre para estudo da rebentação das ondas e de correntes litorais. No começo dos anos 80, 

investigadores do Coastal Imaging Laboratory, da Universidade do Estado de Oregon nos 

Estados Unidos, iniciam o desenvolvimento de técnicas de vídeo e processamento de imagem 

de forma a alargar os conhecimentos científicos sobre os processos costeiros (Silva, 2007).  

No seguimento destas investigações, surge a descoberta de que uma exposição de 10 

minutos de vídeo fornece uma imagem que evidencia a presença de barras arenosas e canais 

de retorno submersos, e que a aquisição contínua de dados proporciona séries temporais que 

se podem analisar, de forma estatística, para caracterizar várias morfologias de praia. Estes 

avanços levam a que em 1992 se inicie o desenvolvimento de um sistema automatizado de 

estações de vídeo chamado ARGUS, programado para adquirir dados diariamente a cada hora, 

utilizando câmaras a preto e branco (Holman e Stanley, 2007). Após o sucesso do sistema 

ARGUS, e uma vez estabelecida a eficácia e aplicabilidade desta técnica para estudo e 

caracterização de processos costeiros, foram criados outros sistemas de monitorização do 

litoral, por exemplo o CoastalCOMS (Coastal Conditions Monitoring System) (Coastalcoms, 

2021), o Cam-Era (NIWA, 2021), ou o Erdman Video System (Erdman, 2021), cujos produtos 

podem ser utilizados para fins científicos ou apoio à gestão costeira. 

Em Portugal são ainda escassos os estudos que exploram a utilização deste tipo de 

sistemas para monitorização de processos costeiros, destacando-se o trabalho efetuado por 

Morris et al. (2004) na região do Algarve, com o apoio de fundos europeus alocados ao projeto 

INDIA (Inlet Dynamics Initiative Algarve), onde foi utilizado um sistema de vídeo-

monitorização constituído por duas câmaras a preto e branco, com o fim de monitorizar as 

alterações morfológicas da zona costeira e dos canais de maré durante um período de 14 
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meses. Num outro projeto europeu, o projeto MICORE (Morphological Impacts and COastal 

Risks induced by Extreme storm events), um dos locais de estudo foi a praia de Faro onde se 

instalaram duas câmaras IP (Internet Protocol) e um computador, estando este sistema 

programado para a aquisição de imagens durante 10 minutos a cada hora do dia, para geração 

dos produtos típicos do processamento de imagem (MICORE, 2011). Mais recentemente, e 

como resposta à falta de sistemas de vídeo-monitorização em Portugal, uma equipa de 

investigadores (Santos et al., 2011; Pais-Barbosa et al., 2014) trabalhou no projeto MoZCo 

(Desenvolvimento de Metodologias e Técnicas Avançadas de Monitorização da Zona Costeira) 

com o objetivo de desenvolver e implementar um sistema de vídeo-monitorização capaz de 

aumentar os conhecimentos sobre a morfodinâmica, a hidrodinâmica e a hidromorfologia 

costeira portuguesa, através de uma técnica simples de aquisição contínua de dados. 

Seguindo a tendência de desenvolvimento dos sistemas de vídeo-monitorização, as 

primeiras investigações que se centraram na deteção de agueiros, com base em imagens de 

vídeo, surgiram no final da década de 90, com um foco nas zonas costeiras da Austrália, onde 

as várias praias, vocacionadas para a prática de surf, apresentam agueiros como um risco muito 

comum. Inicialmente, os esforços  de Ranasinghe et al. (1999) para criar um método 

automático de deteção de agueiros foram dificultados pela elevada variabilidade espácio-

temporal dos mesmos, fazendo com que um único algoritmo não se adaptasse para todos os 

casos. Durante os anos seguintes, seguiram-se e este trabalho várias investigações com o 

mesmo âmbito, destacando-se as publicações de Ranasinghe et al. (2000), Bogle et al. (2001), 

Ranasinghe et al. (2004), Whyte et al. (2005), Holman et al. (2006) e Turner et al. (2007), que 

se centraram uma vez mais no desenvolvimento e aplicação de métodos de análise de imagem 

para a identificação de diversas características dos agueiros. Com base nestes trabalhos, Gallop 

et al. (2009) introduziram uma técnica melhorada para identificar os canais de retorno em 

imagens de vídeo, baseando-se num conjunto de algoritmos computacionais para localização 

de máximos (cristas das barras arenosas) e mínimos (canais de retorno) de intensidade 

luminosa dos pixéis das imagens timex retificadas, correspondentes à zona de rebentação.  

Entre 2010 e os dias de hoje, foram surgindo vários estudos, com uma abrangência 

espacial alargada a outros locais do globo, onde se testaram outros métodos para deteção de 

agueiros com base em imagens de vídeo. A título de exemplo, na Coreia do Sul destaca-se o 

artigo de Song e Bae (2011), onde umas das técnicas de observação utilizada se baseou num 

sistema de imagem em tempo real, através do qual se obteve informação da água transportada 

pela rebentação ao longo da praia, utilizando-se estes dados para clarificar as características 

de geração dos agueiros. Seguiram-se a este trabalho a publicação de Shin e Kim (2014), onde 
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foi rastreada tinta libertada na água através de câmaras instaladas em edifícios próximos, e a 

de Lee et al. (2016) na qual foi utilizado um sistema CCTV (Closed-Circuit Television) para 

identificar as áreas de risco de agueiro com base nos locais da sua ocorrência e de distribuição 

dos banhistas. 

Nos últimos 5 anos destacam-se ainda os trabalhos de Pitman et al. (2016), Maryan 

(2018), Liu e Wu (2019), e Mucerino et al. (2021). Em Pitman et al. (2016) discutem-se os 

benefícios da manipulação de imagem, tais como a filtragem, antes da identificação do agueiro, 

apresentando-se ainda uma nova abordagem para detetar canais de retorno utilizando 

imagens sintéticas. As imagens sintéticas são geradas tendo por base a segmentação da imagem 

original por zonas (praia, barras submersas, canais de retorno, rebentação das ondas, e 

offshore) e substituindo os pixéis em cada partição pelas respetivas tendências de cor 

dominante na imagem original. De acordo com os autores, o uso de imagens sintéticas aumenta 

a precisão da deteção de agueiros de 81% para 92%. Na dissertação de Maryan (2018) é 

explorado o conceito de “aprendizagem de máquina” como possível solução na identificação 

de regiões de interesse nas imagens. De forma semelhante ao que sucede com o 

reconhecimento facial (face recognition), os agueiros apresentam características distintivas 

que os separam de outras áreas na imagem, tendo sido encontrado o detetor de objeto mais 

adequado aos agueiros por comparação de métodos.  

Liu e Wu (2019) apresentam o sistema LOCKS (Lifeguard Operational Camera Kiosk 

System) de forma a fornecer, pela primeira vez, avisos sobre agueiros instantâneos (flash rips) 

em tempo real aos utilizadores da praia. A primeira componente deste sistema trata-se de um 

sistema de observação ambiental em tempo real, do qual faz parte uma câmara Ethernet que 

adquire imagens oblíquas da superfície da água a partir do telhado de um edifício, a cerca de 

30 metros do chão. Posto isto as imagens sofrem um processamento com 3 passos: 

segmentação da imagem em regiões com diferentes características morfológicas; orto-

retificação da imagem, que transforma a imagem original oblíqua numa ortofotografia 

georreferenciada; e deteção dos agueiros através de dois critérios, (i) um segmento é 

identificado como pluma de sedimentos e (ii) o comprimento offshore da pluma de sedimentos 

não ultrapassa um limite estabelecido. Por fim, no trabalho de Mucerino et al. (2021) foram 

analisadas 3600 imagens timex, captadas por uma câmara web e processadas com o software 

Beachkeeper plus, de forma a reconhecer condições hidrodinâmicas com potenciais padrões. A 

deteção do fluxo nas imagens baseou-se na consideração física de que os agueiros produzem 

um contraste de cor visível, facilmente detetável na zona de rebentação quando a qualidade da 

imagem é adequada. 
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Capítulo 2 – Enquadramento Teórico 

2.1 Correntes de Retorno 

As correntes de retorno (rip currents), mais popularmente conhecidas como agueiros, 

são correntes fortes e localizadas que fluem em direção ao mar, estendendo-se desde a linha 

de espraio das ondas, através da zona de rebentação, até distâncias variáveis, dependendo das 

características morfológicas da praia emersa e submersa. O termo “corrente de retorno” foi 

inicialmente introduzido por Shepard (1936), para descrever e distinguir estes fluxos de água 

concentrada para offshore, dos termos potencialmente enganosos “rip tide” (maré rasa) que 

está associado ao fluxo nos canais de maré durante os períodos de enchente e vazante, e 

“undertow” que se caracteriza como um fluxo de retorno junto ao fundo marinho, que 

compensa o transporte de água em direção à costa, com velocidades muito menores que os 

agueiros (Brander, 2015). 

Os agueiros são fundamentalmente associados à rebentação das ondas ao longo das 

morfologias da zona de surf, sendo por isso encontrados em vários tipos de praias expostas a 

diferentes climas de agitação marítima (Brander, 2015; Castelle et al., 2016). Primeiramente 

observados por surfistas ao longo da costa da Califórnia, a circulação dos agueiros foi um dos 

primeiros focos dos trabalhos de campo desenvolvidos na Costa Oeste dos EUA e na Costa Leste 

da Austrália. Durante várias décadas, estes trabalhos centraram-se nas células de circulação 

associadas aos agueiros, devido à sua importância para as trocas de água, sedimentos, 

nutrientes, espécies biológicas, e poluentes entre a zona de surf e a plataforma continental mais 

interior (Brander, 2015; Houser et al., 2020). 

Contudo, o interesse científico e social que há muito tempo se dá aos agueiros prende-se, 

principalmente, com o facto de estes se apresentarem como um grande perigo costeiro. Nas 

praias onde estão presentes, os agueiros são o fenómeno físico que constitui o maior risco para 

os banhistas, uma vez que estes, independentemente das suas capacidades de natação, podem 

rapidamente ser empurrados para o offshore com águas mais profundas, onde muitas vezes 

uma combinação de exaustão e pânico podem resultar no afogamento (Brander, 2015; Castelle 

et al., 2016).  

Todos os anos, a nível mundial, centenas de pessoas afogam e dezenas de milhares são 

resgatadas das correntes de retorno, cujo perigo, no que diz respeito a parâmetros físicos, é 

primariamente ditado por uma combinação de velocidade do fluxo e padrões de circulação 

(Castelle et al., 2016). 
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2.1.1 Estrutura e Circulação de um Agueiro 

 O conhecimento acerca dos sistemas de agueiro teve origem nas observações e 

experiências inicialmente realizadas no Scripps Institution of Oceanography em La Jolla, 

Califórnia. Nestes estudos, as correntes de retorno eram descritas como fazendo parte de uma 

célula de circulação idealizada junto da costa (Figura 2), que consiste em correntes de 

alimentação (feeder currents) longitudinais totalmente contidas dentro da zona de surf, mas 

restringidas à costa, que transportam água até a um pescoço do agueiro (rip neck) estreito e 

com um fluxo rápido perpendicular à costa. Este fluxo estende-se muito para lá da zona de 

rebentação onde desacelera à medida que expande para formar a cabeça do agueiro (rip head). 

Esta água consegue depois regressar à costa através da ação de ondas que completam a célula 

de circulação (Brander, 2015). 

 

A célula de circulação inicialmente idealizada para os agueiros, que aparece na maioria 

dos livros de geomorfologia costeira, requer uma troca contínua de água entre a zona de surf e 

as áreas offshore. Contudo, as observações que conduziram e este modelo foram feitas em 

praias onde os agueiros eram altamente influenciados por fronteiras sólidas ou canhões 

submarinos, que forçavam o fluxo do agueiro até distâncias consideráveis para lá da zona de 

Figura 2 – Esquema idealizado da visão tradicional da circulação de um agueiro, mostrando um fluxo 
offshore dominante que se estende muito para lá da zona de rebentação. Fonte: Brander (2015). 



Monitorização da dinâmica de agueiros com base em vídeo-monitorização: Aplicação à Praia de Mira 

 

 10 

rebentação. Dessa forma, esta estrutura pode ser considerada anómala relativamente aos 

agueiros mais comuns que têm uma associação forte com a morfodinâmica da zona de surf, são 

modificados por ondas direcionais, e não são controlados por estruturas ou topografias 

offshore (Brander, 2015). 

Sabe-se atualmente, com o avanço das técnicas de aquisição de dados, que a formação de 

um agueiro é mais complexa, sendo conduzida por gradientes de pressão longitudinais que 

resultam da variação da altura das ondas na rebentação. A rebentação das ondas cria uma 

redução do fluxo de momento da onda, ou stress de radiação, e força a água em direção à costa 

o que resulta num aumento do nível médio da água (set-up). Esta variação é ampliada na 

presença de um feedback topográfico, havendo uma maior dissipação de energia e set-up ao 

longo de áreas com barras arenosas comparativamente ao que sucede nos canais de retorno 

(Houser et al., 2020). 

Em praias sem variação batimétrica significativa existem outros mecanismos que podem 

resultar em gradientes de pressão, nomeadamente, as interações onda-onda ou onda-corrente. 

A sobreposição de ondas incidentes e ondas aprisionadas junto à costa com a mesma 

frequência pode criar variações longitudinais periódicas das alturas de onda na rebentação, o 

que conduz à geração de agueiros que fluem para mar aberto. Estes gradientes longitudinais 

foram, também, relacionados com a interseção de grupos de ondas provenientes de diferentes 

direções. Por fim, as instabilidades de cisalhamento em correntes longitudinais fortes, criadas 

por ondas com grandes ângulos de incidência, pode resultar numa corrente sinuosa capaz de 

formar turbilhões que se podem ejetar para lá da zona de rebentação. Isto sugere que, 

contrariamente ao modelo de circulação inicialmente proposto, a circulação do agueiro pode 

ser em certas ocasiões confinada à zona de surf e estar associada a vórtices semifechados 

(Brander, 2015; Houser et al., 2020). 

A velocidade de um agueiro, particularmente em praias mesomareais e macromareais,  

varia ao longo de um ciclo de maré, em resposta a alterações na intensidade de rebentação, e 

ao declive da face da praia onde se geram as correntes de retorno, após ocorrer o espraio das 

ondas. Em praias com múltiplas barras submersas, a influência da barra mais externa na 

rebentação da onda pode gerar agueiros fortes durante a meia-maré (mid-tide) que se fazem 

sentir ao longo da barra mais interna. Em praias sem maré, presentes em mares interiores ou 

lagos, o fluxo do agueiro é controlado apenas por ondas episódicas geradas pelo vento ou por 

tempestades (Houser et al., 2020). 
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2.1.2 Tipos de Agueiros 

Dada a variabilidade de processos envolvidos na geração de uma corrente de retorno, 

podem ocorrer diferentes tipos de agueiros. Ao longo dos anos foram surgindo vários 

esquemas de classificação para os diferentes tipos de agueiros, fazendo com que a terminologia 

utilizada para descrever um mesmo tipo de agueiro seja, muitas vezes, inconsistente. Esta 

situação pode apresentar-se como um problema para as estratégias de comunicação à 

população, relativamente ao perigo dos agueiros, na medida em que dificulta a transmissão de 

uma mensagem global generalizada (Brander, 2015). 

Tipicamente, as correntes de retorno, geralmente associadas a praias arenosas, são 

diferenciadas de acordo com a sua ocorrência em praias expostas, longe de estruturas 

topográficas permanentes (por exemplo, promontórios ou estruturas de proteção costeira), ou 

em praias encastradas. Mas, na realidade, esta distinção pode gerar confusão uma vez que as 

praias encastradas podem suportar agueiros não adjacentes a fronteiras físicas e com 

características semelhantes aos agueiros de praias expostas.  

Da mesma forma, os termos “fixo” e “permanente” já foram usados para descrever certos 

agueiros, mas na realidade todos os agueiros variam em tamanho e posição (Brander, 2015; 

Castelle et al., 2016). Desta forma, Castelle et al. (2016) sugere três categorias com base no 

mecanismo dominante que leva à geração do agueiro, notando, contudo, que todos os agueiros 

são induzidos por mecanismos hidrodinâmicos, e distinguindo, dentro de cada categoria, 

diferentes tipos de agueiros, esquematizados na Figura 3, que serão mais à frente descritos em 

detalhe. 

Figura 3 – Classificação dos diferentes tipos de agueiros. As setas vermelhas indicam a localização do 
agueiro; as setas pretas representam o sentido de circulação das partículas de água; as setas azuis 
indicam a direção de incidência predominante das ondas; e as linhas tracejadas azuis indicam as frentes 
de onda. Fonte: Houser et al. (2020). 
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As categorias dividem-se em: i) Agueiros controlados pela batimetria que são gerados 

por processos hidrodinâmicos, fortemente influenciados pela variabilidade natural da 

morfologia 3D longitudinal, tanto na zona de surf como na plataforma mais interna; ii) Agueiros 

de fronteira, dominados pela influência de fronteiras laterais rígidas, tais como promontórios 

naturais ou estruturas antropogénicas (quebra-mares, molhes e esporões); iii) Agueiros 

controlados pelo hidrodinamismo, variáveis no tempo e espaço, que existem apenas devido a 

mecanismos de forçamento hidrodinâmicos na ausência de qualquer controlo morfológico. 

 

2.1.2.1 Agueiros Controlados pela Batimetria 

Os agueiros controlados pela batimetria são, para um dado regime de agitação marítima 

e elevação da maré, relativamente persistentes no espaço e no tempo, sendo por isso mais 

fáceis de estudar e caracterizar. A sua localização e natureza é ditada por características 

morfológicas na zona de surf ou do offshore, que resultam em mecanismos forçadores que 

permitem a distinção de dois tipos de agueiros dentro desta categoria (Castelle et al., 2016; 

Houser et al., 2020). 

Os channel rips, ou agueiros de canal (Figura 4), são o tipo de agueiro mais documentado 

e estudado graças à sua natureza previsível e à facilidade logística do seu estudo, sendo que 

ocorrem de forma muito comum em vários locais do globo. Estes agueiros são forçados 

principalmente por ondas com direção de incidência perpendicular à costa e padrões de 

rebentação ao longo das morfologias na zona de surf, que se caracteriza pela presença de 

padrões variáveis de barras arenosas e respetivas cavas (Houser et al., 2020). 

São frequentemente associados a estados de praia intermédios, podendo a sua posição 

ser relativamente estacionária durante dias, semanas ou até meses. Como tendem a ocupar 

canais mais fundos, entre barras arenosas adjacentes mais rasas, a rebentação das ondas é 

A

 

B

 

Figura 4 – Imagens representativas de agueiros de canal (channel rips). A) Pensacola Beach, Flórida; B) 
Playa Cocles, Costa Rica. Fonte: Houser et al. (2020). 
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potenciada sobre as barras, devido à diminuição da profundidade, e minimizada na zona mais 

profunda coincidente com os “canais”. Por esse motivo, os agueiros de canal aparecem 

tipicamente como bandas de água mais escura estreitas direcionadas para offshore. A estrutura 

morfológica do canal pode ser variável, podendo apresentar profundidade, largura e 

espaçamentos da ordem dos metros, dezenas de metros, e centenas de metros, respetivamente, 

dependendo das condições das ondas incidentes (Houser et al., 2020). 

As medições de campo demonstram que a velocidade do fluxo do agueiro aumenta com 

o aumento da altura de onda, apresentando também um acréscimo estável desde as correntes 

de alimentação até ao pescoço do agueiro, onde se encontram os fluxos mais fortes. Sob 

condições de agitação marítima baixas a moderadas, as velocidades médias registadas no 

pescoço do agueiro apresentam valores de 0.3 – 0.5 m/s, podendo contudo atingir máximos 

espontâneos de 2 m/s (Houser et al., 2020). É de notar que a velocidade do fluxo é modulada 

pela maré, pelo que estes agueiros podem aparecer e desaparecer no curso de um ciclo de 

maré, mantendo a mesma localização (Castelle et al., 2016). 

Castelle et al. (2016) descrevem ainda nesta categoria um outro tipo de agueiro 

denominado por focused rip, em português agueiro fixo (Figura 5), cuja localização quase fixa 

se deve à presença de morfologias, tais como formas de fundo ordenadas, barras transversais, 

canhões submarinos, ou até a barra mais externa de um sistema costeiro com múltiplas barras. 

A refração das ondas ocorre sobre estas morfologias, da qual resultam correntes longitudinais 

opostas que se desviam para offshore como um agueiro. Desta forma, a localização dos agueiros 

tem tendência a ser fixa, sob várias condições de agitação marítima e de maré, e, ao contrário 

dos agueiros de canal, não está necessariamente associada com as variações na intensidade de 

rebentação das ondas (Houser et al., 2020). 

A B

Figura 5 – Exemplos de agueiros fixos. A) Esquema de um agueiro fixo, resultante de uma anomalia 
batimétrica offshore com maior profundidade. As setas vermelhas representam o agueiro e as setas azuis 
indicam as correntes de alimentação. B) Agueiro fixo com pluma de sedimentos em Blacks Beach, 
Califórnia. Fonte: Castelle et al. (2016). 
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Apenas as variações dos ângulos de incidência das ondas e respetivos períodos 

conseguem alterar fortemente a localização dos agueiros fixos ao longo da costa. Estes agueiros 

são favorecidos pela presença de fortes anomalias batimétricas (morfologias de fundo) 

próximas da costa e por ondas de grande período que favorecem a refração das ondas, e a 

resultante variabilidade longitudinal da altura e ângulo de rebentação das ondas. Os agueiros 

fixos costumam desaparecer quando os ângulos de incidência das ondas são grandes, à medida 

que as correntes longitudinais dominantes e intensas destroem os turbilhões na zona de surf 

(Castelle et al., 2016).  

 

2.1.2.2 Agueiros Controlados por Fronteiras Sólidas 

Os agueiros controlados por fronteiras sólidas ocorrem adjacentes a estruturas rígidas 

que tanto podem ser de origem natural, nomeadamente promontórios e afloramentos 

rochosos, como de origem antropogénica, por exemplo quebra-mares, molhes ou esporões. 

Estas fronteiras físicas exercem efetivamente um controlo batimétrico lateral que resulta na 

geração de um fluxo de agueiro contra a estrutura, fazendo com que a sua localização seja 

persistente, e muitas vezes permanente. Podem ser discriminados dois mecanismos distintos, 

dependendo de que lado do obstáculo se considera a incidência da ondulação que se aproxima 

com ângulos oblíquos (Castelle et al., 2016; Houser et al., 2020). Na Figura 6 encontram-se 

esquematizadas as duas possíveis situações de incidência da ondulação, que estão na origem 

dos dois tipos de agueiros descritos posteriormente, e nomeados por Castelle et al. (2016) 

como shadow rips, ou agueiros de sombra, e deflection rips, que se pode traduzir para agueiros 

de deflexão. 

 

 

 

 

 

 

A B

 

Figura 6 – Esquema dos dois tipos de agueiros controlados por fronteiras sólidas: A) Corrente de um 
agueiro de sombra no lado do obstáculo abrigado da ondulação; B) Corrente de um agueiro de deflexão 
adjacente ao obstáculo do lado da praia mais exposto à ondulação. As setas a vermelho indicam a 
localização do agueiro, enquanto as setas a azul representam o sentido da corrente longitudinal. 
Adaptado de Castelle et al. (2016). 
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Os agueiros de sombra desenvolvem-se no lado do obstáculo que está mais abrigado da 

ondulação, devido a variações longitudinais na altura da onda e dissipação de energia, em 

resposta ao efeito de sombra provocado pela presença de uma fronteira física (Figura 6A). O 

fluxo do agueiro de sombra é mais intenso quanto maior for a altura, período e ângulo de 

incidência das ondas, e quanto maior for a propagação direcional do campo de ondas 

incidentes. O formato e a extensão transversal da estrutura rígida são cruciais para a formação 

e características deste tipo de agueiros (Castelle et al., 2016; Houser et al., 2020). 

Por sua vez, os agueiros de deflexão ocorrem no lado do obstáculo mais exposto à 

ondulação, sendo o seu mecanismo de formação as fortes correntes longitudinais que se geram 

quando as ondas que incidem obliquamente são desviadas em direção ao mar quando 

encontram o obstáculo, após rebentação (Figura 6B) (Castelle et al., 2016). 

Os agueiros controlados por fronteiras sólidas podem também definir canais de retorno 

mais profundos, permitindo a sua identificação como segmentos de água mais escura, podendo  

ser confundidos com espaços mais indicados para nadar, pelo banhista comum, e com o risco 

adicional imposto pela possível colisão com as estruturas sólidas. Apesar de serem ainda 

escassos os estudos neste tipo de agueiros, pesquisas efetuadas encontraram situações de 

recirculação persistente junto do obstáculo, podendo ocorrer contudo uma saída de água mais 

forte e confinada, que se estende muito mais para lá da zona de surf que em outros tipos de 

agueiros, o que representa um potencial risco agravado para os banhistas (Brander, 2015). 

 

2.1.2.3 Agueiros Controlados pelo Hidrodinamismo 

Resultantes de um forçamento puramente hidrodinâmico, estas corrente de retorno 

diferem das restantes por se restringirem a praias longitudinalmente uniformes, ou secções da 

praia planas em termos morfológicos, e cuja ocorrência é muito variável no espaço e tempo 

tornando-as muito imprevisíveis e difíceis de estudar. Apesar destas correntes serem 

estudadas há bastante tempo, apenas recentemente se adquiriu informação relativa à sua 

geração, o que permitiu discriminar dois mecanismos forçadores e, como resultado, dois tipos 

de agueiros controlados pelo hidrodinamismo (Castelle et al., 2016). 

Em primeiro lugar, os flash rips, ou agueiros instantâneos (Figura 7), são massas de água 

episódicas e imprevisíveis que saem em jato para o offshore associadas a turbilhões 

provenientes da zona de surf. Estes turbilhões migratórios, com escalas das dezenas de metros, 

desenvolvem-se em resposta a um campo de ondas direcionalmente disperso que produz 

variações longitudinais da altura de onda e respetiva dissipação. Apesar de ainda se saber 
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pouco sobre este fenómeno, os flash rips tendem a ocorrer em minutos, podendo migrar no 

sentido da corrente de deriva litoral, aparecendo de forma mais frequente em praias 

dominadas por rebentação mergulhante e direção de incidência das ondas quase 

perpendicular à costa (Castelle et al., 2016; Houser et al., 2020). 

Quando as ondas incidem na costa obliquamente geram correntes longitudinais na zona 

de surf que podem ser instáveis, devido à possível deformação na direção  transversal à costa. 

Estas instabilidades apresentam vórtices progressivos com centenas de metros, aos quais 

estão também associadas correntes localmente fortes e muito localizadas que fluem para o 

offshore e que Castelle et al. (2016) denominam por shear instability rips, ou agueiros de 

instabilidade de cisalhamento (Figura 8). 

A B

Figura 7 – Exemplos de agueiros instantâneos. A) Esquema de um flash rip com direção de incidência de 
onda predominantemente perpendicular à costa. As setas vermelhas representam o agueiro e as setas 
azuis indicam as correntes de alimentação. B) Banhistas apanhados por um agueiro instantâneo em 
Haeundae Beach, Coreia do Sul. Adaptado de  Castelle et al. (2016). 

A B 

Figura 8 – Exemplos de agueiros de instabilidade de cisalhamento. A) Esquema de agueiros de 
instabilidade de cisalhamento (setas vermelhas) com ondas com ângulos de incidência oblíquos e forte 
corrente longitudinal (setas azuis). B) Agueiros de instabilidade de cisalhamento em Newport Beach, 
Califórnia. Fonte: Castelle et al. (2016). 
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Segundo os autores, este outro tipo de agueiro controlado pelo hidrodinamismo não é 

muito comum e ocorre apenas em praias expostas a ondas incidentes muito oblíquas. Ambas 

as correntes se podem iniciar em qualquer local da zona de surf, aparecendo tipicamente como 

faixas estreitas de água agitada com plumas turbulentas carregadas de sedimentos que se 

estendem pela cabeça do agueiro em direção ao mar. Geralmente, apresentam velocidades do 

fluxo menores que os agueiros controlados pela batimetria, mas representam um perigo para 

os banhistas devido à sua imprevisibilidade (Brander, 2015). 

 

2.1.2.4 Outros Tipos de Agueiros 

Apesar de ser mais fácil classificar e descrever os agueiros como fazendo parte de 

categorias e tipos individuais, na realidade ocorrem muitos agueiros em ambiente natural que 

são gerados por uma mistura de mecanismos forçadores. Neste contexto, irão destacar-se os 

agueiros de célula semifechada (embayed-cellular rips) (Figura 9) e os mega-rips, ou mega 

agueiros (Figura 10) (Castelle et al., 2016). 

Figura 9 – Esquematização de agueiros de célula semifechada, com exemplos de (A) um agueiro no 
centro da baía, (B) agueiros de ambos os lados da baía, junto dos promontórios, (C) um agueiro próximo 
da terminação da baía, e (D) agueiros no centro e em ambos os lados da baía (transicionais). As setas 
vermelhas indicam a localização do agueiro; as setas pretas representam a célula de circulação; as setas 
azuis indicam a direção das frentes de onda; e as áreas limitadas a tracejado representam a possível 
extensão da cabeça do agueiro.  Fonte: Houser et al. (2020). 



Monitorização da dinâmica de agueiros com base em vídeo-monitorização: Aplicação à Praia de Mira 

 

 18 

Assim como o nome indica, os agueiros de célula semifechada ocorrem em praias em 

baía, ou encastradas (daí a circulação semifechada), onde a largura da baía é mais pequena em 

comparação com a largura da zona de surf, sendo a circulação forçada pela presença das 

fronteiras laterais rígidas, normalmente promontórios. A orientação e forma da baía vão ditar 

a localização do agueiro, podendo o mesmo ocorrer no centro da baía (Figura 9A), de um dos 

seus lados (Figura 9C), ou em ambos os lados da baía (Figura 9B). Desta forma, os agueiros 

presentes nas baías podem ser de sombra, de deflexão ou de canal, podendo desenvolver-se 

em resposta a condições de agitação marítima baixa a moderada. Quando o fluxo do agueiro 

forma uma célula semifechada, a sua abrangência geográfica é maior quanto maior for a altura 

média das ondas incidentes e quanto menor for o tamanho da baía (Houser et al., 2020). 

Em situações de alta energia das ondas, ou em ocasiões extremas de temporal, podem 

formar-se circulações de agueiro de larga 

escala, conhecidas por mega agueiros 

(Figura 10). Estes agueiros surgem em 

praias muito embutidas ou ao longo de 

fronteiras sólidas, onde o fluxo gerado, em 

direção ao mar, se pode estender muito 

para lá da zona de surf e até mais de 1 km 

offshore, podendo gerar trocas importantes 

de sedimentos entre a costa e a plataforma 

continental. As velocidades deste fluxo 

podem atingir os 3 m/s e criar canais 

profundos e amplos semipermanentes que 

persistem além do período de tempestade 

(Houser et al., 2020). 

É ainda de notar a existência de agueiros de pequena escala, gerados por processos de 

espraio das ondas, e que são referidos como mini agueiros (mini-rips) ou agueiros de espraio 

(swash rips) (Figura 11). Estes agueiros fluem através dos espaços entre cúspides (ou barras 

em crescente), em praias de elevado declive, devido à divergência do espraio da onda no topo 

dessas morfologias, levando à formação de uma corrente concentrada em direção ao mar 

(Figura 11A) (Castelle et al., 2016). Os agueiros de espraio podem ser identificados pelo 

espaçamento longitudinal, quase regular, entre cúspides e pelas plumas turbulentas de água e 

sedimento associadas (Figura 11B) (Brander, 2015). 

 

Figura 10 – Formação de um mega agueiro, sob 
condições de agitação marítima muito energéticas, 
junto a um promontório no Sul da Austrália. 
Adaptado de Brander (2015). 
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2.1.3 Espaçamento e Morfologia dos Agueiros 

 Segundo Houser et al. (2020), no que diz respeito ao espaçamento dos agueiros / canais 

de retorno, estudos em praias naturais em estado intermédio indicam valores que vão dos 50 

aos 500 m, sendo este espaçamento condicionado pela largura da zona de surf que é controlada 

pela morfologia submersa, que determina o ponto de rebentação das ondas e condiciona a 

altura e o período da onda. Apesar de ao longo de vários ciclos de maré poder ser assumido 

que as dimensões dos canais e espaçamento entre agueiros é fixa, estes parâmetros variam à 

medida que a morfologia costeira evolui, com a migração, em direção à costa ou ao mar, das 

barras submersas. De acordo com o autor, a formação dos agueiros controlados pela batimetria 

inicia-se com a migração das barras arenosas para junto da costa, sendo a posição dos canais 

de retorno determinada pela morfologia destas barras e da própria praia. A evolução destes 

agueiros, depois de formados, vai então depender da resposta da barra ao forçamento 

hidrodinâmico e ao estado da maré. Como consequência, o espaçamento e morfologia dos 

agueiros pode variar de forma considerável de praia para praia, e ao longo do tempo em 

qualquer praia em particular. 

Contudo, existem agueiros que ocupam a mesma localização durante vários meses, sendo 

a sua configuração apenas alterada quando um evento de tempestade reorganiza a topografia 

da praia submersa. A persistência do canal de retorno e da morfologia das barras rítmicas 

indicam uma fraca correlação entre o espaçamento dos agueiros, a altura e período das ondas 

incidentes, e a largura da zona de surf. Isto porque, depois de estabelecidos, o espaçamento e a 

morfologia de um agueiro são formas adquiridas e podem não mostrar uma relação clara com 

o forçamento hidrodinâmico. Mesmo na presença de canais de retorno bem desenvolvidos, a 

A B 

Figura 11 – Exemplo de agueiros de espraio, onde se visualiza a corrente concentrada em direção ao 
mar, entre cúspides espaçadas de forma regular (A) e a pluma turbulenta de água e sedimento associada 
(B), na Praia da Nazaré, Portugal. Fotografias de Cristina Bernardes. 
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circulação junto à costa pode ser dominada por um fluxo junto ao fundo marinho se a 

morfologia do agueiro pré-existente não se ajustar às condições hidrodinâmicas prevalecentes, 

possibilitando uma circulação do agueiro oposta à direção de propagação das ondas (Hauser 

et al., 2020). 

 

2.2 Vídeo-Monitorização Costeira 

A criação de estações de vídeo-monitorização costeira possibilitou a aquisição de dados 

que abrangem as escalas espaciais e temporais desejadas para o seu propósito, podendo ir de 

decímetros a quilómetros, e de horas a anos.  Desde o aparecimento destes sistemas, em 1992, 

o seu contínuo desenvolvimento garante, hoje em dia, tecnologia vídeo totalmente digital, de 

onde são extraídas imagens com elevada qualidade e resolução.  

O uso destas imagens em suporte da gestão costeira envolve a quantificação de 

informação relevante acerca do estado da costa a partir dos dados de vídeo, cuja análise 

permite, entre outras coisas: 

i) Estudar a evolução da linha de costa e largura da praia; 

ii) Calcular o volume aproximado de sedimentos erodidos ou acrecionados na zona entre 

os níveis de maré (foreshore); 

iii) Quantificar a batimetria da praia imersa; 

iv) Analisar o espraio da onda. 

Do ponto de vista da investigação, as técnicas de vídeo-monitorização têm também sido 

aplicadas para quantificar velocidades de fluxos longitudinais, características da onda, tais 

como o seu ângulo e período, e a distribuição e persistência de agueiros. Futuramente, esta 

técnica de recolha e análise de dados pode envolver a monitorização da densidade de 

utilizadores da praia e prever agueiros. A longo prazo, a recolha contínua de bases de dados de 

alta resolução tem a vantagem adicional de seleção de dados a posteriori, permitindo uma 

avaliação consistente de danos causados por temporais em propriedades públicas e privadas, 

e ainda o reconhecimento precoce de tendências de erosão (Cohen e Archetti, 2020). 

Contudo, desde a sua aquisição até ao momento em que as imagens estão prontas a ser 

utilizadas, existe um conjunto de processos fotogramétricos, que em seguida serão descritos, 

necessários a que se consigam estabelecer relações geométricas entre a imagem virtual e os 

objetos reais, para obter a informação quantitativa pretendida (Silva et al., 2007). 
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2.2.1 Calibração da Câmara 

O processo de calibração de uma 

câmara de vídeo, cujo objetivo passa pela 

correção da distorção induzida pelas lentes, 

consiste em determinar os seus parâmetros 

internos, relativos às características óticas e 

geométricas internas da câmara. A 

determinação destes parâmetros, inerentes à 

lente e à própria construção da câmara, faz -

se através da aquisição de imagens de um 

padrão cujas dimensões são conhecidas 

(Figura 12) a partir de diferentes ângulos, e 

posterior aplicação de um algoritmo de calibração (Santos et al., 2011; Silva et al., 2007).  

De forma a tornar mais percetível o conceito de calibração de uma câmara de vídeo 

apresenta-se uma imagem original (Figura 13A), captada pela câmara apontada para Sul da 

Praia de Mira, e a respetiva imagem corrigida das distorções causadas pela lente (Figura 13B).  

 

Vários artigos científicos mencionam a ferramenta de calibração de câmaras em Matlab 

(Camera calibration toolbox for Matlab), criada por Bouguet (2015) (disponível em: 

http://www.vision.caltech.edu/bouguetj/calib_doc/), para posterior processamento das 

imagens do padrão adquiridas, de forma a obter os parâmetros intrínsecos da câmara. Estes 

parâmetros incluem os coeficientes de distorção radial e tangencial das lentes, a distância focal 

efetiva da câmara, e ainda a posição do centro ótico da imagem. O conhecimento destes 

parâmetros vai permitir a correção geométrica das imagens obtidas (Santos et al., 2011). 

Figura 13 – A) Imagem original, captada pela câmara de vídeo apontada para Sul da Praia de Mira, e B) 
a respetiva imagem corrigida das distorções causadas pela lente. Imagens disponibilizadas pela 
Universidade de Aveiro. 

Figura 12 – Padrão para a calibração da câmara de 
vídeo. 

A )

 

B )

http://www.vision.caltech.edu/bouguetj/calib_doc/
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2.2.2 Correção Geométrica das Imagens 

Os sistemas de vídeo-monitorização são normalmente constituídos por uma ou mais 

câmaras de vídeo, instaladas num local elevado, dispostas obliquamente para conseguirem 

uma cobertura ampla da área em estudo. É por este motivo que o processamento das imagens 

de vídeo passa pela correção geométrica da obliquidade associada a este tipo de sistemas de 

aquisição de dados. Este processo, designado por retificação, resulta na transformação da 

imagem oblíqua numa imagem vertical, livre de deformações adquiridas aquando da aquisição 

dos vídeos. A retificação é realizada com o auxílio de uma série de pontos de controlo (pontos 

de coordenadas conhecidas) obtidos por GPS, e pela aplicação de algoritmos computacionais 

(Santos et al., 2011).  

Para se estabelecer a relação geométrica 

entre a imagem digital e um objeto, é então 

necessário determinar os parâmetros de 

orientação externa da câmara, nomeadamente 

a sua posição e a sua orientação relativamente 

ao referencial do objeto, através dos pontos de 

controlo coletados, visíveis no campo de visão 

da câmara. A retificação efetua-se aplicando a 

condição de colinearidade (Figura 14), sob a 

forma de equações que contêm os parâmetros 

internos e externos da câmara, e os 

parâmetros de rotação que transformam as 

coordenadas da imagem (pixéis) em 

coordenadas de terreno (coordenadas métricas). Para retificar as imagens assume-se um nível 

vertical conhecido, normalmente o nível médio do mar para estudos de processos costeiros. Se 

este valor for muito elevado o efeito de paralaxe faz com que as morfologias apareçam mais 

pequenas do que deveriam, e vice-versa se for assumido um valor muito baixo (Bryan et al., 

2019; Silva et al., 2007).  

Importa ainda referir um aspeto que deve ser tido em consideração neste tipo de 

sistemas, a resolução do pixel (pixel footprint) segundo as direções longitudinais e transversais 

da imagem. A componente longitudinal é sensível à altitude a que a câmara se encontra, quanto 

maior a obliquidade da imagem maior será a dimensão do terreno considerada para cada um 

dos pixéis, isto é, quanto maior a obliquidade da imagem menor será a precisão dos resultados. 

Por outro lado, a componente transversal é menos afetada pela obliquidade, esta componente 

Figura 14 – Condição de colinearidade. Fonte: 
Silva (2007). 
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depende da distância à câmara, quando maior a distância à câmara menor a precisão dos 

resultados. 

 

2.2.3 Produtos Típicos da Vídeo-Monitorização Costeira 

Os sistemas de vídeo-monitorização costeira foram pensados para uma observação e 

monitorização da zona costeira a escalas temporais alargadas. Contudo, e apesar do seu nome, 

o produto padrão destes sistemas não é um filme, cujo volume de dados seria muito grande, 

mas sim imagens que são resultantes da exposição contínua durante um determinado período 

de tempo (normalmente de 10 minutos) capaz de capturar a variabilidade natural do sistema 

costeiro. Tipicamente, são gerados 3 tipos básicos de imagens (instantânea, timex e variância), 

exemplificados na Figura 15, podendo ainda ser criada uma quarta imagem diária (daytimex) 

e esquemas de amostragem de dados para obter um quinto tipo de imagem denominada 

timestack (ver Figura 16) (Fachin et al., 2005; Santos et al., 2011; Pais-Barbosa et al., 2014).  

D C 

A 

B C

Figura 15 – Exemplo dos produtos típicos de imagem: instantânea (A), timex (B) e variância (C), 
respetivos à câmara Sul da Praia de Mira. Imagens disponibilizadas pela Universidade de Aveiro. 
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Faz-se em seguida uma breve descrição de cada produto acima mencionado. As imagens 

instantâneas (Figura 15A) são idênticas a uma fotografia instantânea, captada num 

determinado momento, servindo apenas para caracterizar as condições gerais do sistema 

costeiro, não permitindo outro tipo de análises mais quantitativas ou detalhadas. Por sua vez, 

uma imagem temporal (timex) (Figura 15B) resulta da média de múltiplas imagens 

instantâneas adquiridas num intervalo de tempo estipulado (tipicamente 10 minutos), 

permitindo observar vários aspetos, nomeadamente as variações naturais da rebentação 

(áreas a branco na imagem) que indicam, para além da linha de costa, zonas com barras 

submersas. Esta análise permite uma estimativa das morfologias de fundo, com influência na 

geração de alguns agueiros. Numa imagem de variância (Figura 15C) verifica-se a dispersão da 

intensidade de luz ao longo do intervalo de tempo de amostragem que origina a imagem timex 

correspondente. Nestas imagens podem distinguir-se zonas temporalmente variáveis, em 

comparação a zonas estáticas. Por exemplo, numa imagem instantânea ou timex a zona de 

rebentação e a praia vão ambas aparecer brilhantes, enquanto que na imagem de variância a 

praia (onde não há variação) vai aparecer escura. Por este motivo, estas imagens podem ajudar 

na identificação da linha de costa, onde o brilho da mudança da superfície de água se distingue 

facilmente da praia escura. 

Pode ainda ser criada, para cada dia, uma imagem daytimex que 

resulta do processamento de todas as imagens timex de um dia de 

aquisição, representando por isso uma média das condições desse dia. 

Nestas imagens verifica-se a suavização da influência da maré, podendo 

em certas situações ocorrer um aumento da visibilidade da linha de 

rebentação e das formas do fundo (Fachin et al., 2005; Santos et al., 2011; 

Pais-Barbosa et al., 2014).  

Existe ainda um outro produto do processamento das imagens de 

vídeo, denominado por imagem timestack. Este tipo de imagem resulta 

da amostragem e monitorização de uma série temporal da intensidade 

luminosa de um ou mais pixéis da imagem. Assim, pode posicionar-se 

uma série de pixéis dentro da área de estudo em linhas paralelas (Figura 

16) como se tratassem de instrumentos de medição oceanográficos, com 

o objetivo de caracterizar o escoamento e as ondas (velocidade, direção, 

frequência), ou ainda quantificar a migração da linha de costa e a 

incursão do espraiamento, entre outras coisas (Fachin et al., 2005).  

Figura 16 – Exemplo de uma imagem timestack da Praia de Mira,  para a câmara Norte. 



Monitorização da dinâmica de agueiros com base em vídeo-monitorização: Aplicação à Praia de Mira 

 

 25 

2.2.4 Aplicações e Algoritmos de Deteção Automática 

Os produtos dos sistemas de vídeo-monitorização têm uma grande aplicabilidade nos 

sistemas costeiros, permitindo estudar com detalhe determinados processos e obter 

informação acerca de eventos e suas consequências, o que pode traduzir-se em ferramentas de 

apoio à gestão da zona costeira. As análises de séries temporais permitem, como já foi dito, 

caracterizar as condições de agitação marítima e obter características da praia tais como a 

migração da linha de costa, a área útil da praia, a dinâmica das barras submersas, e as variações 

do volume de sedimentos na praia, através das quais se identificam tendências erosivas ou de 

acreção. Podem ainda obter-se, através de técnicas avançadas de análise de dados, 

características do espraio e das próprias ondas (altura, período e direção), entre outros 

parâmetros hidro-morfológicos, que podem ser usados como entrada para modelos numéricos 

(Fachin et al., 2005).  

 Os dados da vídeo-monitorização podem ainda ser úteis à monitorização de algumas 

intervenções, desde a realimentação de praias, estabilidade de barras de rios, canais de 

navegação, e trabalhos de dragagens. Como ferramenta de gestão turística e de uso das praias, 

os produtos típicos da vídeo-monitorização costeira fornecem diversos tipos de informação 

desde as condições de surf, frequência e intensidade de uso balnear, até à segurança nas praias 

para apoio aos nadadores salvadores (Fachin et al., 2005). Sendo os agueiros o maior risco 

natural presente nas praias, para os banhistas, ao longo dos últimos anos têm-se tentado 

desenvolver métodos para deteção automática ou semiautomática dos mesmos, para que estes 

possam ser identificados em tempo real e comunicados às entidades responsáveis pela 

segurança nas praias. 

A maioria dos algoritmos de deteção criados até ao momento baseiam-se na identificação 

automática de máximos e mínimos de intensidade luminosa em imagens timex retificadas, que 

correspondem às cristas das barras arenosas e aos canais de retorno, respetivamente (Bryan 

et al., 2019;  Gallop et al. 2009, 2011; Pitman et al., 2016). Na maioria dos casos é assumida 

apenas a extensão do agueiro entre a linha de costa e a barra arenosa, e é também comum fazer 

a média dos valores de intensidade na direção perpendicular à costa. Este método é apropriado 

para cenários simples, onde os agueiros estão orientados na direção normal à costa, mas torna-

se impróprio para batimetrias complexas, tais como nos casos comuns em que o agueiro corta 

a zona de surf diagonalmente, formando ângulos oblíquos com a costa (Pitman et al., 2016). 

Não existe por isso até hoje um algoritmo computacional, extensamente aplicável, capaz de 

analisar toda a zona de surf em imagens de vídeo, e identificar as correntes de retorno / 

agueiros presentes de forma automática. 
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Capítulo 3 – Caracterização da Zona de Estudo 

Nesta secção faz-se uma caracterização geral da zona de estudo, destacando os aspetos 

com maior relevância para o tema do presente trabalho, nomeadamente a caracterização 

geomorfológica e oceanográfica da região, bem como a descrição das intervenções costeiras 

próximas ao local em análise, com possível impacto no seu regime hidrodinâmico e sedimentar. 

 

3.1 Enquadramento Geográfico 

A zona em estudo situa-se na Praia de Mira, sendo esta uma das quatro freguesias do 

Município de Mira, Distrito de Coimbra. Na Figura 17 mostra-se a localização da Praia de Mira 

e um pormenor da área abrangida pelo campo de visão das duas câmaras de vídeo utilizadas 

neste trabalho, estando uma virada para norte e outra para sul da posição assinalada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escala aproximada de 1 : 12000 

Figura 17 – Localização da Praia de Mira e um pormenor da área abrangida pelo campo de visão das 
câmaras (direita), cuja localização aproximada se encontra assinalada com o símbolo amarelo. 
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A posição das câmaras de vídeo, montadas numa estrutura que se situa a 30 m de altura 

do solo, no topo de uma torre semelhante a uma grua, tem como coordenadas cartográficas, 

PT-TM06/ETRS89: 

• Câmara Norte: [X = - 56782,533; Y = 87952,600; h = 30,843]; 

• Câmara Sul: [X = - 56777,603; Y = 87954,080; h = 30,184].   

As câmaras da Praia de Mira possuem uma área de cobertura distinta, sendo para Mira 

Norte de 900 x 900 m, e para Mira Sul de 1000 x 970 m, como exemplificado na Figura18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 – Projeção em ArcGIS de duas imagens timex retificadas para as câmaras da Praia de Mira, 
mostrando as áreas de cobertura de cada câmara. 
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Com origem num povoado de pescadores sazonais, a Praia de Mira sofreu, em meados do 

século XX, uma importante alteração urbanística como resposta à crescente procura turística. 

Neste processo, foram eliminados vestígios do povoamento primitivo, caracterizado pelos seus 

típicos palheiros, dando lugar a equipamentos com função residencial e de veraneio, capazes 

de satisfazer as necessidades dos seus habitantes e turistas que a procuram. Hoje em dia, os 

seus recursos e produtos turísticos, como o areal e mar livres de poluentes, a sua gastronomia 

típica, e uma cultura tradicional, são o convite perfeito para uns dias refrescantes durante a 

época balnear (Miranda, 2017; Câmara Municipal de Mira, 2020).  

Na zona centro de Portugal, a Praia de Mira apresenta em 2021, a nível nacional, a 

segunda maior capacidade de lotação que pode atingir as 13.700 pessoas, distribuídas por Mira 

(11.200) e Mira Sul (2.500) (Notícias de Coimbra, 2021). Esta logística balnear, associada ao 

facto de a Praia de Mira ser a única zona balnear do Mundo com Bandeira Azul desde que foi 

iniciada a sua atribuição em 1987, torna maior a responsabilidade de assegurar todas as 

condições de segurança e qualidade aos seus utilizadores, garantindo estar à altura da sua 

reputação (Câmara Municipal de Mira, 2020).  

Para além disso, sendo esta uma área de elevada fragilidade física, qualquer iniciativa de 

desenvolvimento do turismo balnear deve ser planeada, avaliada e monitorizada de forma 

sistemática, para evitar a degradação paisagística e ambiental, garantindo em simultâneo a 

completa segurança e bem-estar de todos os seus utilizadores (Miranda, 2017). 

 

3.2 Caracterização Geológica e Geomorfológica 

A Praia de Mira enquadra-se na Orla Meso-Cenozóica, uma bacia de sedimentação, 

instalada no limite ocidental do Maciço Hespérico, com origem aquando da formação de uma 

fossa tectónica de direção NNE – SSW, associada à abertura do Atlântico Norte durante o 

Mesozóico. Nesta região, as formações geológicas que afloram são, na sua maioria, de origem 

sedimentar detrítica e integram essencialmente depósitos modernos do Quaternário e, de 

forma muito menos representativa, unidades do Cretácico.  

Os afloramentos cretácicos  definem o substrato  dos depósitos do Quaternário, os quais 

são constituídos por aluviões, areias eólicas, areias de praia e dunas. As dunas holocénicas 

presentes neste setor apresentam-se de duas formas: um cordão dunar frontal, contíguo à 

praia, e dunas interiores, representadas por dunas transversas e parabólicas (Facão, 2009; 

Menezes, 2011; Romão, 2014). 
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As areias de praia, em permanente movimento devido à ondulação e ao vento, 

constituem um cordão litoral extenso e estreito que se estende com direção NE – SW em toda 

a região. As areias de praia são limitadas a Este por areias de duna, cuja extensão vai de Espinho 

até ao limite Norte da Serra da Boa Viagem, ocupando uma faixa com uma largura média de 5 

km. A formação do cordão dunar frontal, que se estende de forma quase contínua neste setor, 

está ligada ao transporte eólico de areia da praia para o interior e à capacidade de retenção da 

vegetação costeira. Encontra-se contudo bastante degradado, tendo sido parcialmente 

substituído por diques arenosos, e apresenta interrupções nos locais com povoações, 

nomeadamente na Praia de Mira (Facão, 2009; Menezes, 2011; Romão, 2014). Na Figura 19, 

respetiva a uma imagem tirada em direção a norte da Praia de Mira, encontram-se evidenciadas 

algumas das características mencionadas, nomeadamente, o cordão litoral estreito e extenso, 

limitado pelo cordão dunar frontal, interrompido pela presença de passadiços.  

 

3.2.1 Praia Emersa 

A Praia de Mira inclui-se numa faixa costeira entre a praia da Barra (a sul dos molhes que 

protegem a entrada à laguna de Aveiro) e o Cabo Mondego (Figueira da Foz) de natureza 

aplanada e de baixo relevo (Figura 19) constituída por extensas praias arenosas, abertas e 

expostas, naturalmente sem interrupções, mas atualmente divididas por estruturas de 

Figura 19 – Imagem do cordão dunar frontal adjacente à Praia de Mira. Fonte: Rádio Regional (2019). 
Disponível em: https://radioregional.pt/mau-tempo-destruiu-dunas-e-passadicos-na-praia-de-mira/.  

https://radioregional.pt/mau-tempo-destruiu-dunas-e-passadicos-na-praia-de-mira/
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engenharia costeira (esporões), nomeadamente a sul da frente urbana da Praia de Mira. A 

presença dos molhes do Porto de Aveiro resulta na retenção e deflexão da deriva litoral vinda 

de Norte, o que condiciona o transporte longilitoral de sedimentos neste troço. No caso das 

estruturas de engenharia costeira, a sua ocorrência provoca alterações no comportamento 

morfodinâmico das praias, fazendo com que a largura das praias seja relativamente pequena 

na parte Norte e central da faixa costeira entre a Praia da Barra e o Cabo Mondego, pela falta 

de sedimento, aumentando ligeiramente para Sul devido à acumulação contra os esporões da 

Praia de Mira (ARH do Centro, IP, 2012; Romão, 2014). 

A praia emersa contacta, a Este, com o cordão dunar frontal/dique arenoso, e a Oeste 

prolonga-se para a praia submersa. O contacto a oriente dá-se de duas formas: por arriba 

abrupta, nos locais onde predomina a erosão, ou por transição gradual através da alta praia 

e/ou dunas embrionárias, nos setores onde não ocorre erosão significativa. O perfil da praia 

emersa (Figura 20) depende das condições de agitação marítima e por esse motivo, no Inverno, 

quando as condições são mais energéticas, predomina um perfil dissipativo, enquanto que no 

Verão, e nas estações de transição, domina o perfil refletivo. Nas zonas logo a Sul dos esporões 

não se observa esta variação tão evidente, pelo que se encontra um perfil dissipativo ou um 

estado intermédio (Dias et al., 1994, Romão, 2014). 

 

Figura 20 – Classificação dos estados morfodinâmicos de praias definidos por Short (1999), 
modificada por Masselink e Short (1993), e Masselink e Turner (1999). Fonte: Souza et al., (2005). 
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3.2.2 Praia Submersa 

Entende-se por praia submersa a zona compreendida entre a linha de máxima baixa-mar 

de marés vivas e a profundidade de fecho, estabelecida pela profundidade abaixo da qual não 

se verificam variações morfológicas ou trocas sedimentares significativas, para uma escala 

temporal definida. Nesta zona, onde se faz sentir mais diretamente a deriva litoral, verificam-

se intensas movimentações de areias, paralelamente e transversalmente à linha de costa. Por 

este motivo, a largura da praia submersa é variável de acordo com as condições de agitação 

marítima vigentes, e dependente da escala temporal considerada (Ferreira, 1998).  

A morfologia da praia submersa na faixa Aveiro – Cabo Mondego foi estudada e 

caracterizada por Ferreira (1993), que destacou como acidentes morfológicos de relevo as 

barras arenosas submersas, relacionadas com a transferência de sedimentos realizada entre a 

praia intermareal e a zona submersa, como consequência do efeito da ondulação. Tendo em 

conta levantamentos batimétricos realizados entre Maio e Setembro de 1987 e em Dezembro 

de 1990 , o autor classificou dois tipos de barras como: barras internas (inner bars) e barras 

externas (outer bars), cujo perfil se encontra esquematizado na Figura 21. 

As barras internas, que surgem próximo da praia emersa, apresentam-se como 

formações arenosas longilitorais submersas de pequenas dimensões (entre 0,5 m e 1 m de 

altura, e com 80 m a 120 m de largura), cuja presença varia no espaço e tempo, sendo 

descontínua ao longo do setor em causa e ao longo do ano. A sua ocorrência, entre as 

batimétricas dos 0,5 m e 3,0 m abaixo do zero hidrográfico (Z.H.), resulta da erosão do 

sedimento da praia emersa por ação da ondulação e deslocação da areia em direção ao mar, 

servindo de reservatório em situações de agitação marítima mais energéticas. Em períodos de 

Figura 21 – Perfil da praia submersa, onde se identificam duas barras submarinas (barra interna e barra 
externa). Fonte: Menezes (2011). 
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agitação marítima pouco energética, esta barra restitui os sedimentos à praia, dando origem a 

uma berma ou alimentando a berma já existente (ARH do Centro, IP, 2012; Dias et al., 1994; 

Menezes, 2011; Romão, 2014). 

A ocidente da barra interna surge uma importante acumulação sedimentar, alongada, 

sub-paralela à praia, que Ferreira (1993) denominou por barra externa. Esta barra, bem 

desenvolvida na zona da Praia de Mira, apresenta elevada variação de comportamento, 

tornando-se a forma mais importante e condicionante da morfologia da praia submersa. Na 

faixa entre Aveiro e o Cabo Mondego, a amplitude da barra externa apresenta valores da ordem 

dos 3 a 4 m de altura, com máximos superiores a 5 m, podendo a sua largura atingir mais do 

que 600 m. Encontrando-se separada da barra interna por uma depressão (fossa ou cava) com 

4 m a 8 m de profundidade, em relação ao Z.H., a crista da barra externa encontra-se geralmente 

entre os - 2 m e os - 4 m, sendo que a sua vertente ocidental se pode prolongar até aos - 8 m e 

os - 11 m (Dias et al., 1994).   

 

3.2.2.1 Importância das Barras Submersas 

Tratando-se de acumulações de areia sobre as quais se deslocam as ondas, as barras 

servem como o primeiro grande obstáculo à ação da agitação marítima, sendo, por isso, 

fundamentais para a dissipação de energia e consequente proteção das praias às quais são 

adjacentes. Para a área em estudo, constatou-se uma dissipação da energia das ondas sobre as 

barras robustas entre 83,7 % e 99,7 %, havendo uma relação de proporção direta entre a 

dissipação relativa e a alturas das ondas incidentes. Por outro lado, o estado de conservação da 

barra vai também influenciar o grau de dissipação das ondas, sendo que uma barra externa 

debilitada dissipa significativamente menos energia do que uma barra externa bem 

desenvolvida (Dias et al., 1994). 

Por sua vez, a barra interna, quando se encontra presente no perfil da praia submersa 

(Figura 21), funciona também de forma a dissipar a energia das ondas incidentes. Contudo, 

tratando-se de uma forma de dimensões mais reduzidas, o seu contributo para o efeito de 

amortecimento é menor, contribuindo, mesmo assim, para a inibição da erosão da praia 

emersa. Por outro lado, e como já foi explicado, a barra interna resulta de acumulações de areia 

que são injetados na praia submersa durante períodos de elevada agitação marítima (p.ex. 

temporais), que em períodos de acalmia são de novo cedidos à praia emersa. Desta forma, a 

barra interna apresenta um papel importante no equilíbrio dinâmico da praia para variações 

de curto prazo (dias ou semanas) (Dias et al., 1994). 
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3.2.3 Intervenções Costeiras 

Face aos problemas de erosão costeira que assolam este troço da costa portuguesa, é 

necessário mencionar as obras pesadas de proteção costeira, adotadas desde meados do século 

XX, cuja presença afeta de forma significativa o percurso dos sedimentos na deriva litoral, para 

além de influenciar a propagação das ondas, com impacto relevante na geomorfologia local. 

Durante o passar dos anos, estas estruturas já foram alvo de várias intervenções de 

manutenção e reparação, nomeadamente após a ocorrência de temporais (Romão, 2014; 

Simões, 2019). No setor Barra – Praia de Mira são inúmeras as estruturas existentes (Figura 

22), destacando-se na zona sul da praia de Mira os esporões E10 e E11, construídos durante a 

década de 80. A norte da frente urbana da Praia de Mira existe ainda um outro esporão, E9, 

junto da Praia do Poço da Cruz, cuja presença influencia a deriva litoral, e as correntes que se 

geram na sua proximidade. 

Figura 22 – Esquema da localização das estruturas de defesa costeira pesada entre a Barra e a Praia de 
Mira. Fonte: Romão (2014). 
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3.3 Caracterização Oceanográfica 

Nesta secção faz-se o enquadramento das condições oceanográficas na área onde se 

desenvolveu o presente estudo, destacando-se os aspetos com possível impacto na geração e 

circulação das correntes de retorno, nomeadamente as marés, a agitação marítima e o regime 

de temporais. 

 

3.3.1 Marés 

A costa ocidental portuguesa apresenta uma maré com periodicidade semi-diurna, em 

resultado da dominância da componente lunar M2 e da componente solar S2, com ciclos 

médios de 12 horas e 25 minutos. A onda de maré, que se propaga de Norte para Sul, tem um 

caráter mesomareal, com amplitudes aproximadas que variam entre pouco menos de 1 m, em 

condições de marés mortas, e 3 m de altura, em períodos de marés vivas (Ferreira, 1993).  

Tendo em conta as tabelas de maré, disponibilizadas pelo Instituto Hidrográfico (IH), 

entre o final de 2019 e o meados de 2021, para o molhe central da Barra de Aveiro, as previsões 

de maré indicam valores máximos de altura de 3,8 m, registando-se valores mínimos de 0,3 m. 

Ambos estes valores são relativos ao zero hidrográfico, com um nível médio de maré de 2 m. 

Esperam-se, contudo, alturas de água superiores, em cerca de 0,1 m ao indicado nestas tabelas, 

devido à variação do nível médio do mar (Instituto Hidrográfico, 2021). 

A influência da maré na circulação dos agueiros, particularmente em praias meso- e 

macromareais, prende-se com a variação da área transversal do canal de retorno disponível, 

bem como da intensidade da rebentação, em função do ciclo de maré. Neste sentido, a 

velocidade do agueiro é máxima durante os períodos de baixa-mar, à medida que a rebentação 

se intensifica e quando a área da secção transversal do canal é mínima. Por este motivo, em 

imagens timex, os agueiros são mais facilmente identificados durante condições de maré baixa. 

 

3.3.2 Agitação Marítima 

No final da década de 70, o IH iniciou um projeto de caracterização do clima de agitação 

marítima da costa portuguesa, a partir da utilização de bóias ondógrafo. Nos anos que se 

seguiram e até aos dias de hoje, com o apoio de outras instituições, o IH estabeleceu várias 

bóias que funcionam com sensores que adquirem dados relativos à inclinação da superfície 

livre do mar, a partir dos quais são calculados os valores do seu declive, nos eixos N–S e E–W, 

permitindo obter a direção da ondulação.  



Monitorização da dinâmica de agueiros com base em vídeo-monitorização: Aplicação à Praia de Mira 

 

 35 

Outra parte do sistema de aquisição de dados consiste numa aplicação informática que 

lê e regista a média, de cada 10 minutos, de parâmetros como: 

• Altura significativa, Hs, correspondendo à média de um terço das maiores alturas de 

onda de zero ascendente; 

• Altura máxima, Hmáx, que representa a diferença máxima de nível entre uma crista e 

uma cava consecutivas; 

• Período médio, T, respetivo à média dos períodos das ondas utilizadas no cálculo da 

altura significativa; 

• Período máximo, Tmáx, sendo este o intervalo de tempo máximo entre duas cristas ou 

duas cavas sucessivas (Faria, 2009). 

Ao longo dos anos foram realizados vários estudos no âmbito da caracterização destes 

parâmetros na costa oeste de Portugal continental, tendo sido obtidos resultados muito 

semelhantes, podendo afirmar-se que o conjunto de dados atualmente existente já é suficiente 

para caracterizar, em termos médios, o clima de agitação marítima (Costa e Esteves, 2010). 

Em geral, a ondulação que se gera no Atlântico Norte atinge a costa ocidental portuguesa 

e a agitação marítima que aí chega é caracterizada por componentes de geração distante, de 

forma que as alturas e períodos de onda são superiores ao que seria de esperar da ondulação 

que se gera por simples ação do vento local (Romão, 2014). No que diz respeito às alturas 

significativas mais frequentes, registam-se alturas de 1 m a 2 m, com 45 % de ocorrência, com 

altura máxima de onda de 11 m, registando-se este valor em episódios de temporal. Ondas com 

mais de 3 m e 6 m, ocorrem com frequência de 15 % e apenas 2 %, respetivamente. Os valores 

de período de onda que ocorrem com mais frequência situam-se entre os 9 s e os 11 s, tendo-

se registado valores mínimos de 6 s e máximos de 18 s. Ao longo do ano a variação destes 

parâmetros é pequena, sendo os valores tendencialmente menores nos meses de Junho, Julho 

e Agosto. A Hs e o respetivo período são em geral de 2 m a 2,5 m e entre 9 s e 11 s, ultrapassando 

frequentemente os 5 m entre Outubro e Março (Faria, 2009). 

Durante a maior parte do ano, a ondulação tem origem no quadrante NW, devido à 

presença do anticiclone dos Açores, podendo, com menos frequência, ocorrer vinda de W e SW, 

associada a forças depressionárias e à passagem das respetivas frentes (Romão, 2014). O setor 

NW representa 42,4 % do total de registos de rumos, ocorrendo em qualquer altura do ano. Já 

as ondas de SW ocorrem com uma frequência de 3.9 %, sobretudo no Inverno, sendo o 

quadrante W responsável por 7.7 % do total de registos (Romão, 2014). 
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3.3.3 Temporais 

A costa portuguesa é assolada por uma média de 3 temporais por ano, cujo potencial 

destrutivo é particularmente elevado, por se tratar de um litoral exposto, e porque a agitação 

marítima incidente apresenta níveis energéticos muito grandes, caracterizando-se por ondas 

de longo período. Ao longo dos anos, os estudos realizados para caracterizar o regime de 

temporais na costa ocidental portuguesa permitem distinguir duas épocas:  

• o Inverno marítimo – compreende os meses de outubro a março e trata-se do período com 

maior ocorrência de eventos de temporal (entre 84 % e 95 % do total de ocorrências);  

• o Verão marítimo – entre os meses de abril e setembro, caracteriza-se por poucos 

temporais (entre  de 5 % e 16 % do total de ocorrências) de baixa intensidade e curta 

duração (Ferreira, 1998; Romão, 2014). 

Tendo em conta que um temporal pode ser definido pela excedência de uma altura 

significativa limiar (tipicamente Hs > 4,5 m, para a costa ocidental), os eventos mais frequentes 

apresentam alturas máximas significativas entre os 5 m e os 6 m, podendo em raras ocasiões 

ser ultrapassados os 10 m. No que diz respeito à direção, estudos prévios permitem distinguir 

dois tipos de temporais que atingem o NW de Portugal. O primeiro, mais típico na costa 

ocidental, caracteriza-se por uma forte ondulação com origem no quadrante NW ou SW. Já o 

segundo tipo resulta da ondulação proveniente de W e ocorre tipicamente uma vez por ano.  

Ambas as tipologias de temporal, principalmente o segundo tipo, estão associadas a ventos de 

Sul. Atualmente, são cada vez mais os registos de temporais, sendo maior a sua frequência e 

intensidade, como possível resultado de alterações climáticas e dos padrões de circulação 

atmosféricos (Romão, 2014; Simões, 2019). 

 

3.3.3.1 Sobre-elevação do Nível do Mar (“Storm surge”) 

O storm surge, associado aos temporais, caracteriza-se por uma sobre-elevação do nível 

do mar, em relação à altura da maré astronómica prevista, em resultado de variações de 

pressão atmosférica e/ou ação de ventos fortes e prolongados sobre a superfície do mar. Em 

Portugal, este fenómeno deve-se sobretudo às variações locais de pressão atmosférica, pela 

presença de centros de baixas pressões situados a N/NW de Portugal. O perigo associada 

ao storm surge é máximo quando este coincide com maré cheia equinocial e um grande 

temporal. Para a região de Aveiro, as maiores amplitudes registadas apresentam valores 

de 0,6 m, 0,8 m e 1,2 m, com períodos de retorno de 2, 10 e 100 anos, respetivamente 

(Romão, 2014; Simões, 2019). 
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Capítulo 4 – Aquisição e Tratamento de Dados 

Neste capítulo faz-se a descrição dos procedimentos realizados desde a aquisição das 

imagens de vídeo até à obtenção dos resultados que são apresentados no próximo capítulo. 

Neste trabalho foram tratadas e analisadas imagens de vídeo captadas por duas câmaras de 

vídeo instaladas na Praia de Mira, dividindo-se os dados e respetivos resultados entre Mira 

Norte (respetivos à câmara direcionada para Norte) e Mira Sul (relativos à câmara direcionada 

para Sul). Realça-se que, as imagens de vídeo podem conter dados pessoais, nos termos do 

Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGDP). Por esse motivo, as imagens em bruto foram 

processadas na Universidade de Aveiro (UA), resultando daí imagens timex e variância, 

descrevendo-se este processamento na secção seguinte. 

 

4.1 Aquisição de Imagens de Vídeo e Obtenção de Produtos 

4.1.1 Câmara de Vídeo 

As câmaras de vídeo utilizadas na Praia de Mira são do modelo Vivotek IB-9365 (Figura 

23), equipadas com um sensor CMOS (Complementary Metal-Oxide Semiconductor) full HD 

(High Definition) de resolução máxima de 1920 X 1080 (2,07 MP) a 60 imagens por segundo. 

Este modelo de câmara é indicado para a vídeo-monitorização de longo prazo uma vez que é 

robusto e de fácil instalação e manuseamento. Trata-se de uma câmara IP (Internet Protocol), 

permitindo um acesso e controlo remoto por via de qualquer rede IP, Intranet ou Internet. Do 

ponto de vista técnico destaca-se o sensor ½” CMOS de varrimento progressivo, que em 

conjunto com a lente possibilita um ângulo de visão de cerca de 110°; a sua tecnologia de 

otimização da qualidade de imagem, em ambientes com intensa variação da luminosidade, e o 

projetor infravermelho,  permitem a visualização durante a noite a uma distância máxima de 

50 m (Baptista et al., 2019). 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 – Câmara Vivotek IB-9365. 
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As câmaras foram instaladas numa estrutura que se situa a 30 m de altura do solo, no 

topo de uma torre semelhante a uma grua, e a sua calibração fez-se de modo semelhante ao 

descrito na secção “2.2.1 Calibração da Câmara”, utilizando um padrão de calibração e 

algoritmos de calibração, em ambiente Matlab. A aquisição de vídeos para cada câmara iniciou-

se, respetivamente, a 3 de outubro de 2019 (Mira Norte) e 16 de julho de 2020 (Mira Sul). 

Devido a falhas na aquisição, não existem vídeos para todo o período de gravação, 

encontrando-se na Tabela 1 e na Tabela 2 discriminados os vídeos disponíveis para Mira Norte 

e Mira Sul, respetivamente, até ao dia 30 de junho de 2021. 

Tabela 1 – Vídeos disponíveis para a câmara de Mira Norte, assinalados a verde. 

Ano 2019 2020 2021 

Dia/Mês O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J 
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Tabela 2 – Vídeos disponíveis para a câmara de Mira Sul, assinalados a verde. 

Ano 2020 2021 

Dia/Mês J A S O N D J F M A M J 

1 
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10 

11 

 

12 

13 

14 

15 

16 

 

17 

18 
  

19 

20 

 
 

21 
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23  

24 

 

25 

26 

27 

28 

29 

 30 

31     

 

A conetividade das câmaras à internet é assegurada por uma estrutura de comunicação 

4G, estando cada câmara ligada a um router. O fluxo vídeo de cada câmara é posteriormente 

adquirido por uma workstation, onde são gravados, consecutivamente, vídeos de 10 minutos 

durante todo o período diurno. Selecionou-se para cada dia o momento mais próximo da maré 

baixa (de acordo com a tabelas de maré do Instituto Hidrográfico, para o molhe central da Barra 

de Aveiro), no qual a identificação visual dos agueiros e barras submersas é mais fácil. Após a 

seleção do vídeo mais indicado para cada dia, foram realizados os procedimentos, em seguida 

descritos, até obter as imagens timex e variância retificadas. 
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4.1.2 Processamento das Imagens de Vídeo 

A retificação das imagens de vídeo selecionadas seguiu um procedimento semelhante ao 

descrito na secção “2.2.2 Correção Geométrica das Imagens”. Este processo foi realizado com o 

auxílio de uma série de pontos de controlo (pontos de coordenadas conhecidas) obtidos por 

GPS, no sistema de coordenadas PT-TM06/ETRS89 (Figura 24), e pela aplicação de algoritmos 

computacionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 24 – Pontos de controlo utilizados para fazer a retificação das imagens de vídeo das câmaras de 
Mira Norte (pontos vermelhos) e Mira Sul (pontos verdes).   
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Os vídeos foram processados automaticamente na Universidade de Aveiro, utilizando um 

código que corrige as distorções, faz a retificação e cria as imagens timex e variância que foram 

fornecidas para este trabalho.  

 

4.2 Deteção Visual dos Agueiros 

Foram utilizadas imagens timex e variância para análise e deteção visual dos agueiros, 

tendo em conta um conjunto de indicadores típicos, nomeadamente (Figura 25): 

• interrupção da zona de rebentação; 

• jato de água de cor mais escura, perpendicular à costa, associado a 

• zona de convergência de correntes longitudinais junto à costa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 – Imagem timex, relativa a Mira Sul, onde se assinalam os indicadores visuais típicos de um 
agueiro, nomeadamente, um jato de água mais escura, interrupções na zona de rebentação, e o local de 
convergência de correntes longitudinais (setas a vermelho) junto à costa. 
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Utilizaram-se primariamente as imagens timex para fazer a deteção e a marcação das 

coordenadas dos agueiros, servindo as imagens variância de auxílio em situações de fraca 

visibilidade, por causa de nevoeiro ou chuva. As imagens foram visualizadas em Matlab, 

aumentando a intensidade dos pixéis das imagens variância sempre que necessário, para 

melhorar a visibilidade, marcando-se, de forma aproximada, o ponto médio de cada agueiro 

identificado. Na Figura 26 pode ver-se um exemplo dos pontos médios assinalados na imagem 

timex do dia 2 de Dezembro de 2020, em Mira Sul. É de salientar que, por motivos de footprint 

do pixel, que resulta na perda de resolução da imagem à medida que nos afastamos da câmara, 

a identificação dos agueiros foi mais subjetiva nas zonas mais afastadas da câmara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feita a marcação do ponto médio de cada agueiro identificado, as coordenadas (pixéis) 

para cada dia foram gravadas numa tabela Matlab (extensão .mat). De forma a transformar as 

coordenadas da imagem (pixéis) em coordenadas de terreno (métricas), foi utilizado um 

algoritmo Matlab com as funções worldfileread e intrinsicToWorld, inserindo-se no código o 

arquivo World File associado a cada câmara (ficheiro de texto simples onde se armazenam uma 

série de linhas que especificam o tamanho do pixel X e Y, a informação rotacional e as 

coordenadas para o canto superior esquerdo da imagem, neste caso em PT-TM06/ETRS89). 

Feita a conversão, todas as tabelas foram novamente gravadas, extraindo-se as coordenadas 

dos agueiros, de Mira Norte e Mira Sul, para uma tabela Excel, sendo utilizado o sistema de 

coordenadas PT-TM06/ETRS89 durante o restante trabalho. 

Figura 26 – Exemplo dos pontos médios assinalados para cada agueiro 
identificado na imagem timex do dia 2 de Dezembro de 2020, em Mira Sul. 
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4.3 Análise Estatística da Distribuição dos Agueiros 

Numa tabela Excel organizaram-se as coordenadas dos agueiros identificados, entre 3 de 

outubro de 2019 e 30 de junho de 2021 (Mira Norte) e entre 16 de julho de 2019 e 30 de junho 

de 2021 (Mira Sul). Nas situações em que foi detetado mais do que um agueiro em cada dia, 

estas morfologias foram separadas por colunas, agrupando-se, na mesma coluna, os agueiros 

com coordenadas mais semelhantes. 

Foram realizados os cálculos estatísticos da posição média (=AVERAGE), e respetivo 

desvio padrão (=STDEV), para os seguintes conjuntos: 

• Global – todo o período em análise; 

• Estações marítimas – Verão (abril a setembro) e Inverno (outubro a março); 

• Estações do ano – Primavera, Verão, Outono e Inverno; 

• Mensal – para cada mês do período em análise. 

Obtidas as coordenadas da posição média e desvio padrão de cada conjunto em análise, 

foi feita a sua representação gráfica em ArcGIS, utilizando um ponto para representar a posição 

média e um polígono (área sombreada em torno do ponto) para representar o desvio padrão. 

De forma a perceber a representatividade de cada conjunto, calculou-se a percentagem 

de agueiros encontrados em cada período, relativamente ao número total de agueiros: 

Representatividade do conjunto = 
Nº de agueiros identificados no período do conjunto

Nº total de agueiros
× 100 

Calculou-se, ainda, a representatividade de cada agueiro identificado (numerado de 

acordo com a sua coluna) através da sua percentagem em relação ao número total: 

Representatividade do agueiro = 
Nº de agueiros na mesma coluna

Nº total de agueiros
× 100 

Para Mira Norte foi feita uma análise adicional relativa a meses homólogos, comparando-

se os meses de outubro, novembro e dezembro de 2019 com os de 2020, e os meses de janeiro, 

fevereiro, março, abril, maio e junho de 2020 com os de 2021. Essa análise não foi possível em 

Mira Sul por não existirem dados relativos a meses homólogos, entre os anos de 2020 (julho, 

agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro) e 2021 (janeiro, fevereiro, março, abril, maio 

e junho). No final apresenta-se, para Mira Norte e Mira Sul, a evolução de cada agueiro ao longo 

de todo o período em análise, de forma a avaliar, individualmente, a sua dinâmica e evolução, 

para tentar perceber qual o agueiro com maior e menor variação.  
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Capítulo 5 – Resultados e Discussão 

Neste capítulo serão apresentados os resultados obtidos relativamente às posições 

médias dos agueiros, e respetivo desvio padrão, para os conjuntos estabelecidos. Em termos 

globais, em todas as imagens analisadas, tanto para Mira Norte como Mira Sul, identificou-se 

um total de 761 agueiros (575 em Mira Norte e 186 em Mira Sul), cujas posições médias 

permitiram separá-los em 4 zonas de agueiros em Mira Norte e 5 zonas em Mira Sul, com um 

espaçamento médio entre domínios de 140 m e 160 m, respetivamente (Figura 27), cujas 

coordenadas estão reunidas na Tabela 3, indicando-se o seu desvio padrão na direção X e Y. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27 – Distribuição dos agueiros identificados nas imagens de Mira Norte e Mira Sul. 
Legenda: AN = Agueiro de Mira Norte, e AS = Agueiro de Mira Sul. 
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Tabela 3 – Coordenadas (PT-TM06/ETRS89) da posição média de cada agueiro identificado em Mira Norte 
e Mira Sul e respetivo desvio padrão. 

 
Mira Norte  Mira Sul 

Posição Média (m) Desvio Padrão (m) Posição Média (m) Desvio Padrão (m) 
X Y X Y X Y X Y 

AN1 -56933,8 88171,8 18,8 68,9 AS1 -57209,8 87130,0 16,9 61,3 
AN2 -56880,8 88328,2 21,6 91,0 AS2 -57155,0 87274,7 14,8 73,6 
AN3 -56839,2 88455,1 14,6 70,1 AS3 -57117,9 87407,4 10,3 82,8 
AN4 -56789,0 88569,1 17,0 64,7 AS4 -57047,6 87620,4 17,4 80,5 

 AS5 -57005,4 87736,2 20,2 64,0 
Legenda: AN = Agueiro de Mira Norte, e AS = Agueiro de Mira Sul 

 

Dos 575 agueiros identificados em Mira Norte, o  AN1 representa 40,7% das ocorrências 

(234 agueiros), o AN2 exibe 28,7% das ocorrências (165 agueiros), o AN3 representa 19,6% 

das ocorrências (113 agueiros), e o AN4, observado o menor número de vezes, corresponde a 

11% do total de agueiros identificados (63 agueiros). Nas imagens de Mira Norte o afastamento 

à câmara condicionou a identificação das morfologias, devido à menor resolução da imagem, 

motivo pelo qual foi possível identificar mais agueiros nas zonas mais próximas à câmara, 

sendo provável que tenha havido mais falhas na deteção dos restantes agueiros. 

Em Mira Sul, dos 186 agueiros detetados, o AS2 e o AS4 ocorreram o maior número de 

vezes, com 25,3% das situações (cada um com 47 agueiros), seguindo-se o AS1 com 17,2% das 

ocorrências (32 agueiros).  Já o AS3 e o AS5 representam, cada um, 16,1% das observações 

totais (cada um com 30 agueiros). Em Mira Sul a deteção dos agueiros foi mais distribuída ao 

longo de toda a imagem, sendo mais dependente das condições de visibilidade (chuva e 

nevoeiro), uma vez que os agueiros apresentavam características visuais mais percetíveis, 

como o contraste de água mais escura, em jatos estreitos, em relação às áreas adjacentes. 

O conjunto de características da área em estudo, nomeadamente, a ondulação com 

direção de incidência perpendicular à costa, a presença de uma barra submersa longilitoral 

(Figura 28), a posição dos agueiros relativamente estacionária, e uma praia exposta, longe de 

estruturas permanentes, podem indicar que os agueiros identificados na Praia de Mira 

pertencem à categoria de agueiros controlados pela batimetria, descritos no ponto 2.1.2.1.  

É de notar que esta classificação não invalida, contudo, que durante o período em análise 

tenham surgido outros tipos de agueiros, caso dos agueiros instantâneos, que podem ter 

contribuído para maiores valores de desvio padrão, relativamente à posição média, em alguns 

dos conjuntos estabelecidos, uma vez que podem surgir em qualquer local da praia, em 

resultado de condições hidrodinâmicas favoráveis à sua ocorrência. 
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Tendo em conta esta classificação, nas secções seguintes será analisado, de forma mais 

detalhada, o comportamento dos agueiros em períodos temporais distintos, entre os quais as 

estações marítimas, as estações do ano, e cada um dos meses do ano, onde as diferentes 

condições hidrodinâmicas podem provocar variações na distribuição dos agueiros, 

nomeadamente a posição dos canais e o espaçamento entre os vários canais de agueiro. 

Selecionaram-se duas imagens timex genéricas de Mira Norte e Mira Sul, sem nevoeiro, chuva 

e com o mínimo de rebentações, sob as quais foram representados os resultados, de forma 

permitir a melhor visualização possível dos pontos médios e desvio padrão. 

 

5.1 Agueiros em Mira Norte 

Em Mira Norte, desde 3 de outubro de 2019 até dia 30 de junho de 2021, obtiveram-se 

566 dias de imagens, tendo ocorrido falhas de aquisição nos restantes 70 dias. Nas imagens 

disponíveis, detetaram-se agueiros em 352 dias, o que representa 62,2% das imagens totais 

para esta estação de Mira Norte. Nos restantes 214 dias, por motivos de fraca visibilidade, 

devido a nevoeiro ou chuva, ou por incerteza na identificação, não se assinalaram agueiros. 

 O máximo de agueiros observados numa só imagem foi de 3, situação que ocorreu em 

37 dias, ou seja, em 10,5% dos dias em que se identificaram agueiros. Já em 150 dos restantes 

dias foram detetados 2 agueiros, 42,6% do total, tendo apenas 1 agueiro estado presente em 

165 dias, representando 46,9% das imagens. A informação relativa ao número de agueiros 

identificados encontra-se resumida na Tabela 4. 

16/10/2020 (09:20) 03/12/2020 (10:30) 

Figura 28 – Imagens timex da câmara de Mira Norte onde se visualiza a barra arenosa submersa, 
denominada por barra interna, estudada e caracterizada por Ferreira (1993).  
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Tabela 4 – Número de agueiros identificados nas imagens da câmara de Mira Norte (outubro de 2019 a 
junho de 2021), indicando-se a amarelo os dias em que a câmara não esteve operacional. 

Ano 2019 2020 2021 

Dia/Mês O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J 

1 
 

- - 2 - 1 

 

- 

 

2 - 1 1 2 2 - - 1 2 3 3 

2 - 

 

2 2 2 2 1 - - 1 1 2 - - 1 2 1 2 

3 2 - 2 2 2 2 2 1 1 - - 2 - - 1 1 - 1 

4 - - 2 1 1 1 3 3 - - 2 - - 1 1 3 2 - 

5 1 - 3 2 2 2 3 - - - 2 - - - 1 3 2 1 

6 2 - 2 2 2 2 3 - 1 1 - - 1 - 1 3 2 - 

7 2 -  2 1 2  - 1 1 2 - 1 - 1 2 - - 

8 2 - 2 2 2 2 3 - 1  1 - 1 - 1 3 - - 

9 - - - - 2 2 2 2 1 1 1 - - - 1 3 - 1 

10 - 1 - - 2 2 2 2 1 1 - - - - 1 - - - 

11 - - 2 - 2 1 2 2 1 - 2 1 1 1 1 3 3 - 

12 2 2 1 - 2 2 - 1 1 -  1 1 - 1 3 3 1 

13 2 1 - - 2 1 3 1 - - 2 - 1 - 1 3 - 1 

14 2 1 - - 2 1 2 - - - 2 3 1 - 2 - 3 - 

15 3 - 1 - 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 - 2 - 

16 3 1 2 - 2 1 2 2 1 1 1 - 1 - 1 - - - 

17 - - 2 1 - 1 2 - 2 2 2 1 2 1 - 1 2 3 - 

18 2 1 2 - 1 - - 1 - 2 2 1 3 
 

- 1 3 3 1 

19 1 1 3 - - 1 2 2 1 2 2 1 - - 2 1 3 - 

20 1 - 2 1 - - 2 1 1 2 - 2 1 - - 2 - 3 1 

21 - - - 2 - - - - - 2 1 2 - 2 2 - 1 2 - 3 - 

22 3 - - 2 1 - - - - 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 - 

23 - - - 2 1 - - - - 1 - 2  3 2 1 1 1 - 1 2 

24 - 1 - 2 - - 1 - - 1 - 2 1 1 1 1 1 1 - - 2 

25 - 1 1 2 - - 3 - - 1 2 - - 1 1 1 - 2 - 3 - 

26 - - - 2 1 - 1 - 2 1 1 - - - -  1 1 1 2 - 

27 2 - 2 1 1 - 2 1 2 2 - - - - - - 1 1 1 2 - 

28 1 - 2 - 1 1 2 1 - 2 1 - - 1 - - 1 1 1 2 3 

29 - - 2 - 2 1 3 

 
 

- -  - 2 - 1 

 

1 2 - 2 

30 - 2 2 - 
 

2 2 1 1 1 - 2 - 1 1 2 1 - 

31 -  2     - 1  1  - - 1  1  

Legenda: - = não foi detetado qualquer agueiro neste dia, 1 = foi detetado um agueiro, 2 = foram 
detetados dois agueiros, 3 = foram detetados três agueiros, 4 = foram detetados quatro agueiros.  

Os agueiros detetados em Mira Norte foram separados em 4 agueiros, de acordo com a 

média das suas posições, espaçados de forma relativamente regular, com intervalos entre 

canais de agueiro de, aproximadamente, 140 m. A localização dos agueiros e respetivas 

coordenadas médias e desvio padrão podem ser consultadas na Figura 27 e Tabela 3. A análise 

desses dados permite identificar uma maior variação longitudinal (componente Y) dos 

agueiros do que transversal (componente X), podendo ocorrer formação de agueiros em toda 

a extensão da praia que foi captada pela câmara de Mira Norte. 
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5.1.1 Estações Marítimas 

Nesta secção faz-se a análise da distribuição dos 4 agueiros de Mira Norte, entre o 

Inverno (outubro a março) e Verão (abril a setembro) marítimos (Figura 29). As coordenadas 

da posição média de cada agueiro e o desvio padrão encontram-se na Tabela 5. Foram 

identificados 299 agueiros durante o Inverno (52%), com 121 AN1, 98 AN2, 56 AN3 e 24 AN4, 

e 276 durante o Verão (48%), distribuídos por 113 AN1, 67 AN2, 57 AN3 e 39 AN4. 

Tabela 5 – Coordenadas (PT-TM06/ETRS89) da posição média e desvio padrão dos agueiros de Mira 
Norte, nos períodos de Inverno e Verão marítimos. 

 

Inverno Marítimo Verão Marítimo 

Posição Média (m) Desvio Padrão  (m) Posição Média (m) Desvio Padrão (m) 

X Y X Y X Y X Y 

AN1 -56931,9 88179,1 18,9 66,8 -56935,9 88163,9 18,6 70,5 
AN2 -56878,5 88357,6 20,9 91,3 -56884,1 88285,2 22,4 71,9 
AN3 -56839,8 88449,1 16,4 57,1 -56838,6 88460,9 12,7 80,9 
AN4 -56796,9 88551,4 13,8 39,0 -56784,1 88580,0 17,2 74,7 

Legenda: AN = Agueiro de Mira Norte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29 – Distribuição dos agueiros de Mira Norte nas estações de Inverno e Verão marítimo. 
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Começando por notar, na Tabela 5 e Figura 29, os valores de desvio padrão para ambas 

as estações, fica clara uma maior variação em Y, com ordem de grandeza de várias dezenas de 

metros, em relação a uma variação mais residual da componente X, cujo valor máximo é de 

22,4 m. Este parâmetro indica que apesar da distância do agueiro à costa ser aproximadamente 

constante, os canais de agueiro se podem gerar em toda a extensão da praia que foi analisada. 

De maneira geral, verificou-se uma maior variação longitudinal da posição dos agueiros 

durante o Verão marítimo, sendo esta diferença mais marcada nos agueiros AN3 e AN4.  

Entre os 4 agueiros, o AN1 e o AN3 apresentam uma posição média mais próxima entre 

o Inverno e o Verão marítimos, sendo a distância entre os seus pontos médios nestas estações 

de 16 m e 12 m, respetivamente. Por sua vez, o AN2 e o AN4 foram identificados em posições 

médias distintas entre estas estações, com diferenças da componente Y na ordem dos 70 m e 

30 m, respetivamente, com áreas de desvio padrão pouco coincidentes. Durante o período de 

Inverno o AN2 e o AN4 apresentaram uma tendência de aproximação ao AN3, enquanto que no 

Verão marítimo o espaçamento entre os agueiros foi mais regular (Figura 29). 

 

5.1.2 Estações do Ano 

Em seguida apresentam-se os resultados relativos à distribuição dos agueiros de Mira 

Norte durante as 4 estações do ano: Outono, Inverno, Primavera e Verão. Durante o Outono, a 

distribuição dos agueiros (Figura 30) seguiu um padrão muito semelhante aos resultados 

apresentados para toda a série temporal (Figura 27), registando-se 126 agueiros (22% do 

total) distribuídos por 56 AN1, 29 AN2, 31 AN3 e 10 AN4, cujas coordenadas médias e desvio 

padrão estão organizados na Tabela 6. 

 

Tabela 6 – Posição média e desvio padrão dos agueiros de Mira Norte durante o Inverno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outono 

Posição Média (m) Desvio Padrão (m) 

X Y X Y 

AN1 -56934,9 88183,9 18,0 62,7 
AN2 -56888,0 88296,6 15,5 50,3 
AN3 -56842,4 88452,9 16,1 50,7 
AN4 -56794,9 88539,9 13,1 43,3 

Legenda: AN = Agueiro de Mira Norte 
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Durante o Outono os agueiros apresentaram, de maneira geral, os menores valores de 

desvio padrão, em ambas as componentes X e Y, indicando uma variação da posição dos 

agueiros um pouco menor do que nas restantes estações. Neste caso, a distribuição dos 

agueiros permite identificar uma maior separação entre os agueiros AN2 e AN3, sendo que, 

considerando as respetivas áreas de desvio padrão, existe uma zona entre estes agueiros onde 

não foi detetado qualquer agueiro durante este período. 

Durante o Inverno identificaram-se 164 agueiros (29% do total) divididos por 64 AN1, 

61 AN2, 25 AN3 e 14 AN4. A coordenadas das posições médias destes agueiros, e respetivo 

desvio padrão, encontram-se na Tabela 7. 

Tabela 7 – Posição média e desvio padrão dos agueiros de Mira Norte durante o Inverno. 

 

 

 

 

Inverno 

Posição Média (m) Desvio Padrão (m) 

X Y X Y 

AN1 -56929,5 88167,0 18,8 71,0 
AN2 -56878,1 88384,6 23,3 85,1 
AN3 -56836,5 88444,5 16,6 68,8 
AN4 -56799,0 88558,7 18,3 64,0 

Legenda: AN = Agueiro de Mira Norte 

Figura 30 – Distribuição dos agueiros de Mira Norte no Outono. 
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No Inverno, a distribuição dos agueiros (Figura 31) assemelha-se à situação de Inverno 

marítimo, com o AN2 mais próxima ao AN3 e mais afastado da costa. Neste período o AN2 

apresentou a maior variação, em ambas as componentes X e Y, e a sua distância ao AN1, 

considerando as respetivas áreas de desvio padrão, fez com que existisse uma extensão da 

praia, entre estes agueiros, onde não se identificaram quaisquer agueiros. Considerando a 

grande variabilidade longitudinal dos agueiros AN2, AN3 e AN4, foram identificados agueiros 

em toda a extensão da praia compreendida pelas áreas de desvio padrão destes agueiros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Primavera foi detetado o maior número de agueiros, 174 (30% do total), com 65 AN1, 

45 AN2, 35 AN3 e 29 AN4, estando as suas coordenadas média e desvio padrão na Tabela 8. 

Tabela 8 – Posição média e desvio padrão dos agueiros de Mira Norte durante a Primavera. 

 

 

 

 

 

Primavera 

Posição Média (m) Desvio Padrão (m) 

X Y X Y 

AN1 -56933,0 88185,8 20,6 82,3 
AN2 -56873,5 88291,7 21,5 57,9 
AN3 -56840,1 88453,5 13,0 88,5 
AN4 -56778,2 88595,7 16,2 58,3 

Legenda: AN = Agueiro de Mira Norte 

Figura 31 – Distribuição dos agueiros de Mira Norte no Inverno. 
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Durante este período os agueiros mostraram uma distribuição mais uniforme, 

apresentando-se com um espaçamento relativamente regular, de acordo com a Figura 32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante este período, o AN1 e o AN3 apresentam uma variação longitudinal mais 

acentuada, na ordem dos 80 m, em comparação com os agueiros AN2 e AN4, cuja variação na 

componente Y foi de cerca de 60 m. Uma vez mais, a variação na componente transversal é 

pequena, sendo que os agueiros assumem uma distância à costa bastante semelhante. 

Por fim, no período de Verão, identificou-se o menor número de agueiros, 111 (19% do 

total) distribuídos por 49 AN1, 30 AN2, 22 AN3 e 10 AN4. As coordenadas da posição média 

dos agueiros no Verão, e respetivo desvio padrão, encontram-se na Tabela 9. 

Tabela 9 – Posição média e desvio padrão dos agueiros de Mira Norte durante o Verão. 

 

 

 

 

 

Verão 

Posição Média (m) Desvio Padrão (m) 

X Y X Y 

AN1 -56939,3 88145,5 18,0 50,59 
AN2 -56890,2 88298,9 20,3 87,5 
AN3 -56836,1 88472,7 12,5 44,3 
AN4 -56800,3 88535,9 6,9 83,9 

Legenda: AN = Agueiro de Mira Norte 

Figura 32 – Distribuição dos agueiros de Mira Norte na Primavera. 
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Contrariamente ao que se verificou na Primavera, durante os meses de Verão os agueiros 

AN2 e AN4 apresentaram a maior variação longitudinal, com variações acima de 80 m, ao passo 

que os agueiros AN1 e AN3 tiveram valores de desvio padrão, na componente Y, entre os 40 m 

e os 50 m. No Verão, de forma semelhante ao que se verificou no Outono, houve um 

afastamento entre AN2 e AN3, gerando uma pequena extensão de praia onde não foram 

identificados quaisquer agueiros (Figura 33).  Por sua vez, a variação longitudinal do AN4 

origina uma área de desvio padrão que se alonga até à região do AN3,  indicando que a distinção 

entre estes agueiros não é muito correta, devendo tratar-se do mesmo agueiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De uma maneira geral, no Inverno e no Verão verificaram-se as maiores diferenças de 

distribuição e espaçamento dos agueiros. Isto pode dever-se ao facto destas estações 

apresentaram as maiores divergências a nível de condições de agitação marítima, com impacto 

nas morfologias submersas, nomeadamente na barra submersa, que influencia a formação, 

morfologia e espaçamento dos agueiros. Na área em estudo, durante o Inverno dominam 

condições de agitação marítima mais energéticas, o que resulta num perfil de praia dissipativo, 

em que a erosão do sedimento da praia faz com que este se acumula na zona submersa podendo 

originar uma barra arenosa bem desenvolvida. Já no Verão, em que as condições são mais 

Figura 33 – Distribuição dos agueiros de Mira Norte no Verão. 
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calmas, a praia apresenta um perfil refletivo, uma vez que a barra restitui os sedimentos à praia, 

podendo originar ou alimentar uma berma, tornando-se mais debilitada (Dias et al., 1994). As 

variações da morfologia submersa parecem apontar para um controle na distribuição dos 

agueiros, o qual não é tão percetível nas estações de transição da Primavera e Outono. 

Em relação à variação espacial dos agueiros, verificaram-se os menores valores de desvio 

padrão durante o Outono, enquanto que para as restantes estações os valores foram 

semelhantes. A nível direcional, as variações na componente longitudinal (Y) foram muito 

maiores do que na componente transversal (X), indicando uma distância do agueiro à praia 

relativamente constante, podendo, contudo, encontrar-se agueiros em toda a extensão da 

praia. Mas, analisando a situação individual de cada estação, ocorreram situações em que o 

afastamento entre os agueiros levou a que em certos locais da praia não fossem identificados 

quaisquer agueiros, nomeadamente entre os agueiros AN2 e AN3 durante as estações de 

Outono, Primavera e Verão, e entre o agueiro AN1 e o AN2 no Inverno. 

Analisando a distribuição individual de cada agueiro de Mira Norte, verifica-se uma 

elevada variabilidade longitudinal em todos os agueiros, podendo os mesmos enquadrar-se na 

categoria de agueiros de canal. Este tipo de agueiros são forçados por ondas com direção de 

incidência predominantemente perpendicular à costa e padrões de rebentação sobre as 

morfologias da zona de surf, nomeadamente a barra submersa. Estando frequentemente 

associados a estados de praia intermédios, a sua posição pode ser relativamente estável 

durante dias, semanas ou até meses, mas a sua estrutura morfológica (nomeadamente a 

profundidade, largura e espaçamento dos canais) vai depender das condições das ondas 

incidentes.  

 

5.1.3 Meses do Ano 

Nesta secção faz-se uma descrição mais detalhada da distribuição dos agueiros de Mira 

Norte em cada mês do ano, utilizando os meses homólogos de anos distintos para analisar a 

dinâmica dos agueiros identificados. É de notar contudo que esta análise é, por vezes, muito 

subjetiva, devido ao reduzido número de agueiros identificados, em certos meses, e à possível 

ocorrência de agueiros instantâneos, que contribuem para uma maior variação da posição dos 

agueiros entre meses consecutivos, e entre meses homólogos de anos consecutivos. 

Começando pelo mês de outubro, quando a câmara de Mira Norte começou a adquirir 

vídeos, apresenta-se a distribuição dos agueiros nos anos de 2019 e 2020, e as respetivas 

coordenadas da posição média e desvio padrão (Figura 34 e Tabela 10). 
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Tabela 10 – Posição média e desvio padrão dos agueiros de Mira Norte em outubro de 2019 e 2020. 

 

Outubro (2019) Outubro (2020) 

Posição Média (m) Desvio Padrão (m) Posição Média (m) Desvio Padrão (m) 

X Y X Y X Y X Y 

AN1 -56939,8 88123,1 10,6 17,1 -56920,4 882387 14,0 23,3 
AN2 -56879,8 88302,7 10,7 88,3 - - - - 
AN3 -56847,9 88433,8 10,7 55,1 -56844,3 88489,9 8,9 19,0 
AN4 - - - - -56762,4 88537,9 - - 

Legenda: AN = Agueiro de Mira Norte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em outubro de 2019 identificaram-se 31 agueiros (5% do total) distribuídos por 10 AN1, 

10 AN2 e 11 AN3; em 2020 distinguiram-se 17 agueiros (3% do total) com 11 AN1, 5 AN3 e 1 

AN4. Não foi possível identificar o AN4 em 2019 e o AN2 em 2020.  

Em outubro de 2019 destaca-se a elevada variabilidade longitudinal do AN2, em relação 

aos outros 2 agueiros, e o seu afastamento do AN1, criando uma zona onde não se detetaram 

agueiros. A norte do AN3 surge também uma grande extensão de praia onde não ocorreram, 

durante este período, quaisquer agueiros. Já em 2020, os poucos agueiros detetados em 

outubro apresentaram pequena variação espacial, com o AN1 a ocupar uma posição central 

entre a posição média do AN1 e do AN2 no ano anterior, podendo esta deslocação estar 

relacionada com a ausência do AN2 durante o mês de outubro de 2020 (Figura 34). 

Figura 34 – Distribuição dos agueiros de Mira Norte em outubro de 2019 e 2020. 
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Comparando outubro de 2019 e 2020, o AN3 apresentou uma componente transversal 

semelhante, mas a sua variação longitudinal cria áreas de desvio padrão pouco coincidentes. 

Por sua vez, em outubro de 2020 o AN4 surge de forma isolada numa zona norte da área em 

estudo. 

Na Figura 35 apresenta-se a distribuição dos agueiros em novembro de 2019 e 2020, 

com as respetivas coordenadas da posição média e desvio padrão (Tabela 11). 

Tabela 11 – Posição média e desvio padrão dos agueiros de Mira Norte em novembro de 2019 e 2020. 

 

Novembro (2019) Novembro (2020) 

Posição Média (m) Desvio Padrão (m) Posição Média (m) Desvio Padrão (m) 

X Y X Y X Y X Y 

AN1 -56958,5 88230,2 21,4 102,8 -56937,2 88166,3 15,7 42,9 
AN2 -56892,2 88301,1 2,8 7,1 -56880,0 88311,5 12,9 44,2 
AN3 -56835,0 88471,3 9,4 38,8 -56833,6 88436,6 10,2 26,3 
AN4 -56816,3 88501,9 - - -56795,8 88529,9 8,9 28,5 

Legenda: AN = Agueiro de Mira Norte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 35 – Distribuição dos agueiros de Mira Norte em novembro de 2019 e 2020. 
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Em novembro de 2019 identificaram-se 12 agueiros (2% do total) com 6 AN1, 2 AN2, 3 

AN3 e 1 AN4. Em 2020, registaram-se 39 ocorrências (7% do total) distribuindo-se por 19 AN1, 

7 AN2, 6 AN3 e 7 AN4. Comparativamente ao mês anterior (Figura 34), em novembro de 2019 

o AN1 mostrou uma variação longitudinal muito superior (acima dos 100 m), chegando a 

ocupar a longitude do AN2. Esta situação leva a crer que houveram erros na distinção dos 

agueiros, tratando-se de um único agueiro com elevada variabilidade espacial. O mesmo sucede 

com o AN3 que, apesar do seu menor desvio padrão, ocupa a mesma longitude que o AN4, 

devendo tratar-se do mesmo agueiro. Em 2020, a distribuição dos agueiros em novembro 

apresentou um espaçamento mais uniforme, com desvio padrão mais pequeno, verificando-se 

certas extensões da praia, entre agueiros, onde não se identificou qualquer morfologia (Figura 

35), fazendo crer que houve uma melhor identificação dos agueiros em 2020. 

Para o mês de dezembro, de 2019 e 2020, os agueiros apresentaram a distribuição 

espacial representada na Figura 36. As coordenadas da posição média e desvio padrão destes 

agueiros estão ordenadas na Tabela 12.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36 – Distribuição dos agueiros de Mira Norte em dezembro de 2019 e 2020. 
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Tabela 12 – Posição média e desvio padrão dos agueiros de Mira Norte em dezembro de 2019 e 2020. 

 

Dezembro (2019) Dezembro (2020) 

Posição Média (m) Desvio Padrão (m) Posição Média (m) Desvio Padrão (m) 

X Y X Y X Y X Y 

AN1 -56932,9 88168,9 18,7 42,4 -56931,8 88234,6 13,1 57,1 
AN2 -56878,7 88288,1 16,3 44,3 -56901,6 88276,4 16,0 45,8 
AN3 -56854,3 88362,1 - - -56843,0 88463,6 25,8 55,9 
AN4 - - - - -56802,3 88601,8 6,9 11,1 

Legenda: AN = Agueiro de Mira Norte 

 

Em 2019 foram identificados 11 agueiros (2% do total), 6 AN1, 4 AN2 e 1 AN3, não se 

tendo identificado a ocorrência do AN4 neste ano. Em 2020, encontraram-se 26 agueiros (5% 

do total), distribuídos por 10 AN1, 7 AN2, 6 AN3 e 3 AN4. Analisando a situação dos agueiros 

AN1 e AN2 identifica-se um espaçamento entre os agueiros em 2020, que no ano anterior não 

se verificava. Esta distribuição pode ter resultado de erros na distinção entre estes agueiros, 

em 2019, uma vez que ocupam longitudes próximas, podendo tratar-se do mesmo agueiro. No 

que diz respeito ao AN3, em dezembro de 2019 está presente apenas uma vez, numa posição 

muito a sul do que se verificou em 2020. Os três agueiros AN4 identificados em dezembro de 

2020 apresentaram uma componente longitudinal próxima à média geral (Figura 27), 

situando-se mais em direção ao mar, o que pode estar relacionado com a situação de maré na 

altura da sua identificação. 

Em janeiro de 2020 identificaram-se 43 agueiros (7% do total), com 18 AN1, 16 AN2, 7 

AN3 e 2 AN4, e em 2021 foram contabilizados 17 agueiros (3% do total) distribuídos do 

seguinte modo: 5 AN1, 7 AN2 e 5 AN4. As coordenadas da posição média dos agueiros e desvio 

padrão encontram-se na Tabela 13, estando a sua distribuição representada na Figura 37. 

Tabela 13 – Posição média e desvio padrão dos agueiros de Mira Norte em janeiro de 2020 e 2021. 

 

Janeiro (2020) Janeiro (2021) 

Posição Média (m) Desvio Padrão (m) Posição Média (m) Desvio Padrão (m) 

X Y X Y X Y X Y 

AN1 -56920,8 88172,5 15,6 58,5 -56926,6 88193,5 11,4 7,8 
AN2 -56891,4 88332,2 19,4 85,8 - - - - 
AN3 -56834,6 88437,1 16,6 54,2 -56822,6 88496,8 5,6 63,2 
AN4 -56792,3 88532,9 2,8 12,7 -56800,7 88535,9 20,5 28,4 

Legenda: AN = Agueiro de Mira Norte 

 

Em 2020 os agueiros AN1, AN2 e AN3 apresentaram valores de desvio padrão 

longitudinal bastante elevados, e em toda a extensão entre o AN1 e o AN3 foram identificados 

agueiros. O AN4, que se em janeiro de 2020 foi caracterizado por apenas dois agueiros, surge 

espacialmente mais restrito, na mesma posição onde se encontrava em 2021 (Figura 37).  
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Em 2021 a distribuição dos agueiros apresentou um padrão muito disperso, destacando-

se a identificação do AN3 mais próximo ao AN4, longitudinalmente sobrepostos, podendo 

tratar-se do mesmo agueiro com uma dispersão na componente Y na ordem dos 60 m. 

Para o mês de fevereiro, as coordenadas da posição média de cada agueiro e desvio 

padrão encontram-se na Tabela 14, sendo a respetiva representação gráfica apresentada na 

Figura 38. Em fevereiro de 2020 foram identificados 22 agueiros (4% do total) com 13 AN1, 5 

AN2 e 4 AN3, não se tendo verificado a ocorrência do AN4. Em 2021 registaram-se 10 agueiros 

(2% do total), distribuídos por 7 AN2 e 3 AN3, estando ausentes o AN1 e o AN4. 

Tabela 14 – Posição média e desvio padrão dos agueiros de Mira Norte em fevereiro de 2020 e 2021 

 

Fevereiro (2020) Fevereiro (2021) 

Posição Média (m) Desvio Padrão (m) Posição Média (m) Desvio Padrão (m) 

X Y X Y X Y X Y 

AN1 -56928,8 88138,3 18,6 46,1 - - - - 
AN2 -56906,6 88342,1 21,9 83,9 -56882,2 88407,2 14,2 41,3 
AN3 -56852,3 88373,6 11,4 62,7 -56821,0 88428,7 7,0 26,4 

Legenda: AN = Agueiro de Mira Norte 

 

Figura 37 – Distribuição dos agueiros de Mira Norte em janeiro de 2020 e 2021. 
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Durante o mês de fevereiro não foi possível identificar o AN4, em qualquer ano, estando 

os agueiros ausentes na região norte da extensão de praia captada pela câmara de Mira Norte. 

Relativamente aos outros agueiros identifica-se, claramente, uma separação entre o AN1 (na 

zona mais sul na imagem) e o conjunto dos agueiros AN2 e AN3 (na região central da imagem). 

A localização do AN2 e do AN3, tanto em 2020 como em 2021, parece indicar que estes se 

tratavam do mesmo agueiro, podendo o AN2 ser uma extensão para offshore do AN3. É também 

visível, nestes dois agueiros, que houve uma deslocação para norte e uma aproximação à costa, 

comparando a situação em 2020 e 2021 (Figura 38). Os agueiros apresentaram uma maior 

variação durante 2020, na componente X e Y, o que pode refletir ter-se identificado um maior 

número de agueiros neste ano.  

Em março de 2020 foram detetados 33 agueiros (6% do total) e os mesmos distribuíram-

se por 17 AN1, 9 AN2, 3 AN3 e 4 AN4. Em 2021 foi possível identificar 38 agueiros (7% do 

total), sendo esta a única situação em que um dos agueiros foi identificado durante todo o 

período temporal. Estes agueiros distribuíram-se por 6 AN1, 31 AN2 e 1 AN4, não sendo 

possível identificar o AN3 (Tabela 15 e Figura 39).  

Figura 38 – Distribuição dos agueiros de Mira Norte em fevereiro de 2020 e 2021. 
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Tabela 15 – Posição média e desvio padrão dos agueiros de Mira Norte em março de 2020 e 2021. 

 

Março (2020) Março (2021) 

Posição Média (m) Desvio Padrão (m) Posição Média (m) Desvio Padrão (m) 

X Y X Y X Y X Y 

AN1 -56943,2 88186,4 16,5 96,9 -56907,5 88146,3 18,0 59,4 
AN2 -56873,6 88491,9 7,9 126,9 -56861,1 88381,9 16,5 59,2 
AN3 -56862,3 88477,3 8,7 51,8 - - - - 
AN4 -56797,8 88567,8 10,0 17,7 -56790,3 88553,9 - - 

Legenda: AN = Agueiro de Mira Norte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisando a situação em 2020, destaca-se o AN2 com um valor de desvio padrão 

longitudinal muito elevado, cuja extensão engloba as posições do AN3 e do AN4. Este valor é 

indicativo de erros durante o processo de separação dos agueiros, o que significa que podem 

ter sido identificados como AN2 indicadores dos agueiros AN3 e AN4. O AN1 apresentou 

também, em 2020, uma variação longitudinal elevada, mas encontrou-se mais limitado à zona 

sul da imagem, com uma clara separação para os outros agueiros. Em 2021 o espaçamento 

entre os agueiros foi mais uniforme, distinguindo-se bem as zonas da praia com e sem agueiros. 

Comparando o mês de março para os dois anos, os agueiros AN1 e AN4 apresentaram a menor 

variação, ao passo que a distribuição dos agueiros AN2 e AN3 torna difícil estabelecer um 

padrão, podendo os mesmos ocorrer numa grande extensão da praia. 

Figura 39 – Distribuição dos agueiros de Mira Norte em março de 2020 e 2021. 
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Em seguida apresentam-se as coordenadas da posição média e desvio padrão dos 

agueiros em abril de 2020 e 2021 (Tabela 16) e respetiva distribuição espacial (Figura 40). 

Tabela 16 – Posição média e desvio padrão dos agueiros de Mira Norte em abril de 2020 e 2021. 

 

Abril (2020) Abril (2021) 

Posição Média (m) Desvio Padrão (m) Posição Média (m) Desvio Padrão (m) 

X Y X Y X Y X Y 

AN1 -56933,9 88227,2 6,5 58,9 -56945,7 88114,6 22,1 17,0 
AN2 -56930,2 88246,2 - - -56862,1 88299,9 9,2 9,8 
AN3 -56835,9 88530,3 7,9 14,3 - - - - 
AN4 -56788,3 88616,8 33,9 154,0 -56771,1 88598,4 10,3 38,9 

Legenda: AN = Agueiro de Mira Norte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em abril de 2020 identificaram-se 14 agueiros (2% do total), com 6 AN1, 1 AN2, 5 AN3 e 

2 AN4; em 2021 foram contabilizados 46 agueiros (8% do total), distribuídos por 17 A1, 16 A2 

e 13 A4, não se verificando a ocorrência do AN3. Observando a Figura 40 destaca-se, de 

imediato, a grande área de desvio padrão do agueiro AN4 em 2020, cuja variação longitudinal 

ultrapassa os 150 m. Este valor parece indicar que os 2 agueiros identificados como AN4 se 

tratavam de agueiros distintos, podendo ainda ter ocorrido erro na deteção destes agueiros, 

uma vez que se localizam numa zona da imagem com menor resolução, devido à sua maior 

distância à câmara, onde os indicadores visuais são mais difíceis de distinguir. 

Figura 40 – Distribuição dos agueiros de Mira Norte em abril de 2020 e 2021. 
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Por sua vez, o AN1 e AN2 mostraram fortes variações de um ano para o outro, sendo que 

em 2020 aparentam tratar-se do mesmo agueiro, enquanto que em 2021 se verifica uma clara 

separação nas suas posições. O AN3, que foi identificado apenas em 2020, surge numa posição 

próxima ao que se verificou no mês anterior e no mês seguinte. 

Em maio de 2020 foram identificados 29 agueiros (5% do total), onde se incluem 17 AN1, 

11 AN3 e 1 AN4, estando ausente o AN2 durante este período. No ano seguinte, 2021, 

detetaram-se 49 agueiros (9% do total) distribuídos por 14 AN1, 11 AN2, 12 AN3 e 12 AN4. As 

coordenadas médias destes agueiros e o seu desvio padrão encontram-se na Tabela 17, e a 

respetiva distribuição espacial está representada na Figura 41. 

Tabela 17 – Posição média e desvio padrão dos agueiros de Mira Norte em maio de 2020 e 2021. 

 

Maio (2020) Maio (2021) 

Posição Média (m) Desvio Padrão (m) Posição Média (m) Desvio Padrão (m) 

X Y X Y X Y X Y 

AN1 -56919,8 88292,4 13,0 36,0 -56945,0 88116,9 18,9 13,7 
AN2 - - - - -56895,0 88256,0 22,7 32,9 
AN3 -56846,5 88498,5 12,1 38,9 -56835,5 88442,3 7,9 110,9 
AN4 -56776,4 88685,7 - - -56783,4 88585,3 17,0 78,3 

Legenda: AN = Agueiro de Mira Norte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41 – Distribuição dos agueiros de Mira Norte em maio de 2020 e 2021. 
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Analisando a Figura 41, identifica-se, em 2021, uma distribuição uniforme dos agueiros 

em que a variação longitudinal do AN1 e do AN2 é muito menor do que a do AN3 e do AN4. 

Tendo por base essa distribuição e analisando a situação em 2020, pode inferir-se que o 

agueiro que foi identificado como AN1 se tratava na verdade do AN2. O agueiro AN3 foi 

identificado numa zona mais extensa da praia em 2021, relativamente a 2020, ao passo que o 

AN4, cuja localização se insere na zona mais norte da imagem, em ambos os anos, esteve 

ausente durante o mês seguinte (Figura 42). 

Em junho de 2020 foram contabilizados 12 agueiros (2% do total), com 4 AN1, 2 AN2 e 

6 AN3, não se verificando a ocorrência do AN4. Em 2021 identificaram-se 21 agueiros (4% do 

total) distribuídos por 7 AN1, 6 AN2 e 8 AN3, sendo que, uma vez mais, não se identificou o A4. 

As suas coordenadas médias encontram-se na Tabela 18 e a sua distribuição na Figura 42. 

Tabela 18 – Posição média e desvio padrão dos agueiros de Mira Norte em junho de 2020 e 2021. 

 

Junho (2020) Junho (2021) 

Posição Média (m) Desvio Padrão (m) Posição Média (m) Desvio Padrão (m) 

X Y X Y X Y X Y 

AN1 -56914,2 88146,3 5,2 10,3 -56923,0 88132,3 7,5 18,5 
AN2 -56875,2 88374,0 1,4 2,8 -56871,9 88264,8 16,3 72,6 
AN3 -56850,6 88416,0 11,8 59,7 -56834,8 88403,5 11,8 92,7 

Legenda: AN = Agueiro de Mira Norte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42 – Distribuição dos agueiros de Mira Norte em junho de 2020 e 2021. 
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A pequena variação do AN1, e a sua posição coincidente em junho de 2020 e de 2021, 

pode indicar que este agueiro foi bem identificado. Por sua vez, é possível que os dois agueiros 

identificados como AN2 em 2020 tenham sido classificados erradamente, uma vez que 

apresentam uma posição mais próxima ao AN3. Apesar da sua grande variabilidade 

longitudinal, o AN3 parece ter sido bem identificado, uma vez que a sua distribuição em 2020 

e 2021 foi relativamente semelhante (Figura 42). 

Apresenta-se na Figura 43 a distribuição dos agueiros de Mira Norte para o mês de julho 

de 2020, com as respetivas coordenadas da posição média e desvio padrão na Tabela 19.  

Tabela 19 – Posição média e desvio padrão dos agueiros de Mira Norte em julho de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julho (2020) 

Posição Média (m) Desvio Padrão (m) 

X Y X Y 

AN1 -56944,8 88129,1 12,4 60,7 
AN2 -56901,5 88188,8 18,2 74,9 
AN3 -56830,1 88483,2 14,0 66,7 
AN4 -56801,4 88516,1 5,8 58,9 

Legenda: AN = Agueiro de Mira Norte 

Figura 43 – Distribuição dos agueiros de Mira Norte em julho de 2020. 
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Neste mês foram identificados 49 agueiros (9% do total), contabilizando-se 21 AN1, 8 

AN2, 11 AN3 e 9 AN4. Analisando a distribuição destes agueiros, na Figura 43, podem separar-

se dois conjuntos de agueiros, um na zona mais sul e outro na região central do troço de praia 

visível na imagem. Nesta situação a distinção entre 4 agueiros parece incorreta, sendo que se 

deveria ter agrupado o AN1 com o AN2, e o AN3 com o AN4. A separação entre estes conjuntos 

resulta numa extensão da praia onde não foram identificados quaisquer agueiros, o que 

acontece também na zona mais norte da imagem. 

Em agosto de 2020 foram contabilizados 28 agueiros (5% do total), com 11 AN1, 12 AN2, 

4 AN3 e 1 AN4, estando as suas coordenadas médias e desvio padrão ordenados na Tabela 20, 

e a sua distribuição representada na Figura 44.  

Tabela 20 – Posição média e desvio padrão dos agueiros de Mira Norte em agosto de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agosto (2020) 

Posição Média (m) Desvio Padrão (m) 

X Y X Y 

AN1 -56950,2 88155,0 12,1 29,3 
AN2 -56878,9 88372,1 13,4 70,8 
AN3 -56842,3 88447,5 10,7 40,5 
AN4 -56790,3 88713,7 - - 

Legenda: AN = Agueiro de Mira Norte 

Figura 44 – Distribuição dos agueiros de Mira Norte em agosto de 2020. 
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Tendo-se identificado poucos agueiros, o seu desvio padrão foi pequeno, com exceção do 

AN2 cuja variação, em Y, foi de cerca de 70 m. O AN1 aparece num local semelhante ao mês 

anterior, enquanto que o AN4 surge na zona mais norte da imagem, tratando-se de uma 

ocorrência única. A distinção entre o AN2 e o AN3 não é tão clara, tendo-se identificado 

agueiros em toda a extensão entre as suas áreas de desvio padrão. 

Em setembro de 2020 identificaram-se 28 agueiros (5% do total), que se distribuíram 

por 16 AN1, 11 AN2 e 1 AN4, não sendo possível identificar o AN3. As suas coordenadas médias 

e desvio padrão são apresentadas na Tabela 21, com a respetiva distribuição na Figura 45. Os 

agueiros AN1 e AN2 encontraram-se bem definidos e separados, com poucas variações de 

posição, e o AN4 surge uma vez mais de forma singular, numa localização diferente ao mês 

anterior. 

Tabela 21 – Posição média e desvio padrão dos agueiros de Mira Norte em setembro de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setembro (2020) 

Posição Média (m) Desvio Padrão (m) 

X Y X Y 

AN1 -56925,1 88167,0 13,0 32,2 
AN2 -56902,2 88267,1 16,3 26,9 
AN4 -56800,3 88537,9 - - 

Legenda: AN = Agueiro de Mira Norte 

Figura 45 – Distribuição dos agueiros de Mira Norte em setembro de 2020. 
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5.2 Agueiros em Mira Sul 

A partir da câmara de Mira Sul foram obtidos 333 dias de dados, entre 16 de julho de 

2020 e 30 de junho de 2021, sendo que ocorreram falhas na gravação nos restantes 16 dias. 

Nas imagens disponíveis foram detetados agueiros em 105 dias (31,5%), o que significa que 

nos restantes a qualidade da imagem, ou a ausência de agueiros, não permitiram a sua 

identificação. Esta informação e os agueiros identificados encontram-se na Tabela 22. 

Tabela 22 – Número de agueiros identificados nas imagens da câmara de Mira Sul (julho de 2020 a 
junho de 2021), indicando-se a amarelo os dias em que a câmara não esteve operacional.  

Ano 2020 2021 

Dia/Mês J A S O N D J F M A M J 

1 

 

- - - - 5 - - 1 - - 3 

2 - - - - 5 1 - 1 - - - 

3 1 - - 1 5 1 - 1 - - 2 

4 1 - - 1 - 1 1 1 - - 2 

5 - - - 1 - 2 1 1 - 1 - 

6 3 - - - - - - - - - - 

7 - - - - - - 1 - - - - 

8 - - - - - - 1 - - - - 

9 2 - 1 - - - - 2 - - - 

10 - - - - - - 2 - - 1 - 

11 2 - - - - - 1 

 

- 2 - 

12 1 - - - - 2 1 - 2 - 

13 - - - - - 1 1 - - - 

14 - - - 1 2 2 2 - - - 

15 - - - 1 3 2 1 - - - 

16 4 - - - - - 2 1 - - - 

17 - - - 2 1 4 2 1 - 1 - 

18 2 - - 2 
 

5 
 

- - 1 - 

19 4 - - 2 - 2 1 2 - 

20 - 2 - 1 1 - - - - 2 - 

21 - - - - 2 - - - - 2 - 

22 3 - - - 2 - - - 1 - 2 - 

23 1 - 2  - - - 1 - - 2 - 

24 4 - - - 1 - - - - - 3 - 

25 4 - - - - - - - - - 2 - 

26 2 - - - - 1 - 1 - - 1 - 

27 - - - - - - - 1 - - 1 - 

28 2 - - - - - - 1 1 1 3 - 

29 2 - - - 1 - - 

 

1 - - - 

30 - - - 2 3 - 2 1 - - - 

31 - -  2  - - 1  -  

Legenda: - = não foi detetado qualquer agueiro neste dia, 1 = foi detetado um agueiro, 2 = 
foram detetados dois agueiros, 3 = foram detetados três agueiros, 4 = foram detetados 

quatro agueiros, 5 = foram detetados cinco agueiros. 
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Foi detetado um máximo de 5 agueiros por dia, situação que ocorreu em 4 dias (4% das 

imagens). Observaram-se 4 agueiros em 5 imagens (5% do total), conseguindo-se identificar 3 

em 7 imagens (7% do total). Em 37 dias estavam presentes 2 agueiros (35% das imagens), e 

nos restantes 51 dias identificou-se apenas 1 agueiro (49% do total). Em Mira Sul foi possível 

separar 5 tipos de agueiros, tendo em conta a média das posições, sendo que estes se 

encontram espaçados entre si em cerca de 160 m. A localização dos agueiros e respetivas 

coordenadas médias e desvio padrão podem ser consultadas na Figura 27 e Tabela 3. 

 

5.2.1 Estações Marítimas 

Nesta secção são apresentados os resultados da distribuição das 5 localizações de 

agueiros de Mira Sul no Inverno (outubro a março) e Verão (abril a setembro) marítimos 

(Figura 46), bem como as respetivas coordenadas médias e desvio padrão (Tabela 23). 

Contrariamente ao que sucedeu em Mira Norte, a diferença no número de agueiros 

encontrados no Inverno e Verão marítimos foi mais significativa. Foram identificados 108 

agueiros  nos meses de Inverno (58%), enquanto que no Verão este número foi de 78 (42%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46 – Distribuição dos agueiros de Mira Sul nas estações de Inverno e Verão marítimo. 
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Tabela 23 – Coordenadas (PT-TM06/ETRS89) da posição média e desvio padrão dos agueiros de Mira 
Norte, nos períodos de Inverno e Verão marítimos. 

 

Inverno Marítimo Verão Marítimo 

Posição Média (m) Desvio Padrão (m) Posição Média (m) Desvio Padrão (m) 

X Y X Y X Y X Y 

AS1 -57202,5 87171,8 11,2 46,2 -57202,7 87191,8 19,5 101,9 
AS2 -57153,9 87305,2 16,5 52,3 -57157,0 87235,3 11,9 56,6 
AS3 -57107,7 87412,3 11,9 37,8 -57105,1 87427,7 19,8 93,9 
AS4 -57055,5 87573,0 21,7 91,5 -57056,0 87583,4 25,6 87,7 
AS5 -57011,9 87776,2 11,7 47,4 -56994,0 87753,7 21,0 81,9 

Legenda: AS = Agueiro de Mira Sul 

 

No Inverno marítimo registaram-se as seguintes ocorrências: 12 AS1, 34 AS2, 20 AS3, 30 

AS4 e 12 AS5. Por sua vez, no Verão marítimo distinguiram-se: 20 AS1, 13 AS2, 10 AS3, 17 AS4 

e 18 AS5. Desta forma, no Inverno o AS2 e o AS4 estiveram presentes de forma mais 

significativa, surgindo 34 e 30 vezes, respetivamente, sendo que no Verão os agueiros AS1, AS4 

e AS5 surgiram de forma mais expressiva, com 20, 17 e 18 ocorrências, respetivamente. 

Analisando a Figura 46, é possível verificar que a distribuição espacial dos 5 agueiros foi 

bastante semelhante entre estas estações, à exceção do AS2, cuja localização nos meses de 

Verão marítimo tem longitudes parcialmente coincidentes com o AS1, o que pode indicar o 

desaparecimento do AS2 durante o Verão. De maneira geral é também possível indicar uma 

maior variação longitudinal durante o Verão do que no Inverno, particularmente para o AS1, 

AS3 e AS5. Durante os meses de Verão, quando as condições de agitação marítima são menos 

energéticas, pode ocorrer deslocação de areia desde a barra submersa até à praia emersa, 

tornando a barra menos robusta (Dias et al., 1994). Este aspeto parece ter uma grande 

influência no processo de formação dos agueiros na Praia de Mira, que parecem ser, na sua 

maioria, controlados pela batimetria. A falta de uma estrutura submersa bem definida pode 

resultar numa maior variação do posicionamento, largura e espaçamento dos canais de 

agueiro, motivo pelo qual se podem encontrar agueiros durante o Verão marítimo em, 

praticamente, toda a extensão da praia captada pela câmara de Mira Sul, enquanto que no 

Inverno existem espaços entre os canais de agueiros onde não se identificam estas morfologias. 

 

5.2.2 Estações do Ano 

Nesta secção serão apresentados os resultados relativos à distribuição dos agueiros 

durante as estações do ano: Outono, Inverno, Primavera e Verão.  No Outono os 5 agueiros de 

Mira Sul apresentaram a distribuição espacial que se encontra na Figura 47, estando as 

respetivas coordenadas da posição média de cada agueiro e o desvio padrão na Tabela 24. 
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Tabela 24 – Posição média e desvio padrão dos agueiros de Mira Sul no Outono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foram identificados 59 agueiros (32% do total), que se distribuíram entre as cinco 

posições definidas, identificando-se 7 AS1, 15 AS2, 15 AS3, 16 AS4 e 6 AS5. A sua repartição 

espacial apresentou um espaçamento regular, com exceção do AS4 que tomou uma posição 

mais próxima ao AS3. Os restantes agueiros apresentaram um posicionamento muito próximo 

ao verificado na sua posição média geral (Figura 27), com valores de desvio padrão pequenos, 

tanto em X como em Y, quando comparados com o das restantes estações. Isto permitiu que se 

verificassem certas zonas na praia onde, durante este período, não se verificaram estas 

morfologias. 

 

Outono 

Posição Média (m) Desvio Padrão (m) 

X Y X Y 

AS1 -57204,9 87157,8 14,1 53,5 
AS2 -57148,4 87281,7 20,8 29,2 
AS3 -57106,1 87431,3 9,3 37,7 
AS4 -57062,4 87523,7 16,0 63,4 
AS5 -57017,9 87761,1 12,7 27,1 

Legenda: AS = Agueiro de Mira Sul 

Figura 47 – Distribuição dos agueiros de Mira Sul no Outono. 
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No Inverno encontrou-se a distribuição apresentada na Figura 48, podendo as 

coordenadas dos pontos assinalados, e respetivo desvio padrão, ser consultados na Tabela 25. 

Tabela 25 – Posição média e desvio padrão dos agueiros de Mira Sul no Inverno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Inverno foram identificados 46 agueiros (25% do total), com 1 AS1, 18 AS2, 6 AS3, 15 

AS4 e 6 AS5. Durante estes período, comparativamente ao Outono, o AS4 situava-se mais 

próximo ao AS5, ao passo que o AS3 se localizava junto ao AS2, podendo pertencer ao mesmo 

conjunto, uma vez que são longitudinalmente contíguos. Entre o AS3 e o AS4 existe uma grande 

extensão de praia onde não se identificou qualquer morfologia. 

 

Inverno 

Posição Média (m) Desvio Padrão (m) 

X Y X Y 

AS1 -57200,0 87152,3 - - 
AS2 -57156,8 87306,3 15,8 63,5 
AS3 -57118,5 87389,1 10,9 36,0 
AS4 -57041,4 87639,7 17,8 67,4 
AS5 -57005,9 87791,4 7,4 60,5 

Legenda: AS = Agueiro de Mira Sul 

Figura 48 – Distribuição dos agueiros de Mira Sul no Inverno. 
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Na Primavera foram identificados 42 agueiros (23% do total), distribuindo-se por 14 

AS1, 9 AS2, 3 AS3, 8 AS4 e 8 AS5. Na Figura 49 apresenta-se a distribuição desses agueiros, na 

forma da sua posição média e desvio padrão, cujos valores se encontram na Tabela 26. 

Tabela 26 – Posição média e desvio padrão dos agueiros de Mira Sul na Primavera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste período foram identificados agueiros em quase toda a extensão da praia, 

destacando-se a elevada variação longitudinal dos agueiros AS3 e AS4. O seu desvio padrão na 

componente Y, com valores de 145,5 m e 94,7 m, respetivamente, parece indicar que houve 

uma má distinção entre estes agueiros, marcando-se agueiros AS4 como AS3 e vice-versa. O 

 

Primavera 

Posição Média (m) Desvio Padrão (m) 

X Y X Y 

AS1 -57210,5 87128,4 17,3 63,2 
AS2 -57151,4 87211,6 13,1 48,3 
AS3 -57116,8 87444,0 11,0 145,5 
AS4 -57059,2 87584,2 8,9 94,7 
AS5 -57005,0 87694,8 26,8 20,54 

Legenda: AS = Agueiro de Mira Sul 

Figura 49 – Distribuição dos agueiros de Mira Sul na Primavera. 
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AS5 situou-se, em comparação com as outras estações, mais próximo da costa, o que pode ter 

resultado da altura do ciclo de maré na imagem em que os agueiros foram identificados. 

Por fim, no Verão, os agueiros distribuíram-se da forma que se vê na Figura 50, com 

coordenadas dos pontos médios e desvio padrão assinalados na Tabela 27. 

Tabela 27 – Posição média e desvio padrão dos agueiros de Mira Sul no Verão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Verão foi identificado o menor número de agueiros, 39 (21% do total), com 10 AS1, 5 

AS2, 6 AS3, 8 AS4 e 10 AS5.  Na Figura 50 destaca-se a pequena variação dos agueiros AS1 e 

AS2, que apresentavam neste período uma longitude semelhante, parecendo indicar que o AS1 

desapareceu durante o Verão, sendo que os agueiros identificados como AS1 eram na verdade 

 

Verão 

Posição Média (m) Desvio Padrão (m) 

X Y X Y 

AS1 -57190,5 87284,4 11,3 23,1 
AS2 -57163,3 87283,8 7,3 30,7 
AS3 -57096,8 87432,7 21,2 77,3 
AS4 -57049,0 87599,1 34,9 86,8 
AS5 -56985,3 87800,9 9,2 82,3 

Legenda: AS = Agueiro de Mira Sul 

Figura 50 – Distribuição dos agueiros de Mira Sul no Verão. 
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respetivos ao AS2. Os restantes agueiros apresentaram uma variação longitudinal muito 

grande, tendo-se identificado agueiros em toda a extensão da praia entre AS3 e AS5. 

 

5.2.3 Meses do Ano 

Nesta secção será apresentada a distribuição dos agueiros de Mira Sul durante cada um 

dos meses do ano, começando em julho de 2020 e terminando em junho de 2021.  

No mês de julho de 2020, a partir do qual a câmara de Mira Sul começou a adquirir vídeos, 

os agueiros apresentaram uma distribuição espacial de acordo com a Figura 51, estando as 

coordenadas da posição média de cada agueiro, e respetivo desvio padrão, na Tabela 28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante este mês foram identificados 27 agueiros (15% do total), distribuídos por 7 AS1, 

1 AS2, 6 AS3, 7 AS4 e 6 AS5. A distribuição espacial foi muito semelhante à verificada na estação 

de Verão, sendo que a distinção entre os agueiros AS1 e AS2 é incorreta, devendo tratar-se do 

mesmo agueiro. Os restantes agueiros, AS3, AS4 e AS5, apresentaram um desvio padrão, em Y, 

muito elevado, tendo-se identificado estas morfologias em praticamente toda a região centro e 

norte da imagem, de forma longitudinalmente contígua. 

Figura 51 – Distribuição dos agueiros de Mira Sul em Julho de 2020. 
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Tabela 28 – Posição média e desvio padrão dos agueiros de Mira Sul em julho de 2020. 

 

 

 

 

 

Na Tabela 29 apresentam-se as coordenadas da posição média, e desvio padrão, dos 

agueiros durante o mês de agosto de 2020, com a respetiva distribuição na Figura 52. 

Tabela 29 – Posição média e desvio padrão dos agueiros de Mira Sul em agosto de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julho (2020) 

Posição Média (m) Desvio Padrão (m) 

X Y X Y 

AS1 -57185,5 87276,8 8,8 22,4 
AS2 -57166,1 87252,2 - - 
AS3 -57096,8 87432,7 21,2 77,1 
AS4 -57043,6 87609,3 34,1 76,6 
AS5 -56983,9 87778,0 8,4 97,7 

Legenda: AS = Agueiro de Mira Sul 

 

Agosto (2020) 

Posição Média (m) Desvio Padrão (m) 

X Y X Y 

AS1 -57202,0 87302,2 6,9 14,4 
AS2 -57162,6 87291,7 8,2 29,0 
AS4 -57086,2 87528,0 - - 
AS5 -56987,3 87835,2 11,4 42,4 

Legenda: AS = Agueiro de Mira Sul 

Figura 52 – Distribuição dos agueiros de Mira Sul em Agosto de 2020. 
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Em agosto de 2020 registaram-se 12 agueiros (6% do total), com 3 AS1, 4 AS2, 1 AS4 e 4 

AS5, não sendo possível identificar qualquer morfologia na posição AS3. Uma vez mais, 

atendendo à componente Y dos agueiros AS1 e AS2, a sua distinção aparenta ser errada. Por 

sua vez, e comparando com o mês anterior (Figura 51), o único agueiro identificado como AS4 

surge num local isolado. O AS5 surge na zona mais norte da imagem, com uma menor variação 

longitudinal do que no mês anterior. 

No mês de setembro de 2020 foram identificados apenas 2 agueiros (1% do total), sendo 

um agueiro respetivo ao AS3 e o outro ao AS4. A distribuição destes agueiros pode ser 

visualizada na Figura 53, estando as respetivas coordenadas dos pontos assinalados na Tabela 

30. Ambos os agueiros apresentam posições distintas dos meses anteriores, o que parece 

indicar que as condições de agitação marítima, poderão ter influenciado a reconfiguração 

morfológica dos agueiros, alterando a sua posição. De acordo com o boletim do IPMA, a meados 

de setembro ocorreu um número muito pouco habitual de sistemas tropicais, tendo uma 

tempestade subtropical (Alpha) se formado junto à costa ocidental portuguesa originando 

vento forte e rajadas da ordem de 100 km/h e precipitação (IPMA, 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 53 – Distribuição dos agueiros de Mira Sul em setembro de 2020. 
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Tabela 30 – Posição média e desvio padrão dos agueiros de Mira Sul em setembro de 2020. 

 

 

 

 

Em outubro de 2020 identificaram-se 12 agueiros (6% do total) que se distribuíram 

entre 5 AS2, 1 AS3 e 6 AS4, estando ausentes o AS1 e o AS5 (Figura 54), estando as respetivas 

coordenadas dos pontos médios e desvio padrão na Tabela 31. 

Tabela 31 – Posição média e desvio padrão dos agueiros de Mira Sul em outubro de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setembro (2020) 

Posição Média (m) Desvio Padrão (m) 

X Y X Y 

AS3 -57120,1 87348,1 - - 
AS4 -57086,2 87452,0 - - 

Legenda: AS = Agueiro de Mira Sul 

 

Outubro (2020) 

Posição Média (m) Desvio Padrão (m) 

X Y X Y 

AS2 -57149,9 87328,6 10,1 24,2 
AS3 -57094,2 87410,1 - - 
AS4 -57080,5 87480,0 2,3 36,4 

Legenda: AS = Agueiro de Mira Sul 

Figura 54 – Distribuição dos agueiros de Mira Sul em outubro de 2020. 
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Durante este período o AS2 e o AS3 surgem próximos à sua localização média geral 

(Figura 27), mas o AS4 aparece numa região mais a sul, com uma distribuição mais semelhante 

ao que se verificou em agosto (Figura 52) e setembro (Figura 53). Isto pode significar que 

durante este período esta tenha sido a posição assumida pelo agueiro, em resultado do evento 

de reconfiguração que se referiu previamente. 

Em novembro de 2020 foram identificados 16 agueiros (9% do total), que se dividiram 

em 3 AS1, 5 AS2, 6 AS3 e 2 AS4, estando ausente o AS5. As posições médias e o desvio padrão, 

destes agueiros encontram-se na Tabela 32 e a respetiva representação gráfica na Figura 55. 

Tabela 32 – Posição média e desvio padrão dos agueiros de Mira Sul em novembro de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novembro (2020) 

Posição Média (m) Desvio Padrão (m) 

X Y X Y 

AS1 -57203,4 87195,6 22,1 65,1 
AS2 -57149,3 87303,4 17,3 53,4 
AS3 -57102,1 87397,8 8,9 21,3 
AS4 -57075,2 87414,1 18,4 19,8 

Legenda: AS = Agueiro de Mira Sul 

Figura 55 – Distribuição dos agueiros de Mira Sul em novembro de 2020. 
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Neste mês, assim como se tem vindo a verificar desde setembro, os agueiros 

distribuíram-se na zona sul da praia, estando ausentes da zona norte da imagem, apresentando 

contudo uma maior variação longitudinal, em particular o AS1 e o AS2. Na Figura 55 pode ver-

se que o AS3 e o AS4 se encontram muito próximos, o que pode significar que se tratavam do 

mesmo agueiro, pelo que a sua distinção foi feita de forma errada. 

A distribuição dos agueiros durante o mês de dezembro de 2020 apresenta-se na Figura 

56, estando as respetivas coordenadas dos agueiros e desvio padrão na Tabela 33. 

Contabilizaram-se 30 agueiros (16% do total), com 4 AS1, 5 AS2, 7 AS3, 7 AS4 e 7 AS5. 

Tabela 33 – Posição média e desvio padrão dos agueiros de Mira Sul em dezembro de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dezembro (2020) 

Posição Média (m) Desvio Padrão (m) 

X Y X Y 

AS1 -57206,0 87129,4 8,2 19,7 
AS2 -57148,1 87288,2 24,9 22,7 
AS3 -57105,3 87444,9 10,1 32,8 
AS4 -57058,8 87555,1 14,7 11,8 
AS5 -57015,1 87748,9 13,8 40,6 

Legenda: AS = Agueiro de Mira Sul 

Figura 56 – Distribuição dos agueiros de Mira Sul em dezembro de 2020. 
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Durante este mês o espaçamento entre agueiros foi mais uniforme e a sua distribuição 

mais semelhante à obtida pela média geral (Figura 27). Todos os agueiros apresentaram 

valores de desvio padrão pequenos, o que significa que se encontravam mais confinados a 

certas longitudes da praia. Dessa forma, verificaram-se várias extensões da praia, entre 

agueiros, onde os mesmos não foram identificados. 

O posicionamento e coordenadas dos agueiros relativos a janeiro de 2021 estão 

representados na Figura 57 e Tabela 34. Foram identificados 18 agueiros (10% do total), 

distinguindo-se 4 AS2, 4 AS3, 6 AS4 e 4 AS5, não sendo possível a identificação do AS1. 

Tabela 34 – Posição média e desvio padrão dos agueiros de Mira Sul em janeiro de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Janeiro (2021) 

Posição Média (m) Desvio Padrão (m) 

X Y X Y 

AS2 -57171,6 87398,1 19,5 29,4 
AS3 -57118,6 87409,6 14,0 14,7 
AS4 -57046,2 87571,6 19,3 31,0 
AS5 -57007,7 87824,7 8,2 7,7 

Legenda: AS = Agueiro de Mira Sul 

Figura 57 – Distribuição dos agueiros de Mira Sul em janeiro de 2021. 
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Neste mês, em que os agueiros apresentaram um desvio padrão pequeno, o AS4 e o AS5 

encontravam-se numa posição próxima ao que se verificou em dezembro (Figura 56). Por sua 

vez, o AS2 e o AS3 ocupavam uma longitude semelhante, o que significa que os agueiros 

identificados como AS2 se deveriam tratar de uma extensão para offshore do AS3. Por não se 

ter identificado o AS1, a região sul da imagem apresenta uma ausência destas morfologias. 

Em fevereiro de 2021 eram visíveis 20 agueiros (11 % do total), com 8 AS2, 2 AS3, 9 AS4 

e 1 AS5, estando o AS1 ausente durante este período. A sua distribuição e coordenadas médias 

podem ser consultadas na Figura 58 e Tabela 35, respetivamente.  

Tabela 35 – Posição média e desvio padrão dos agueiros de Mira Sul em fevereiro de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fevereiro (2021) 

Posição Média (m) Desvio Padrão (m) 

X Y X Y 

AS2 -57158,6 87295,2 10,9 44,6 
AS3 -57118,1 87348,1 2,8 28,3 
AS4 -57038,2 87685,1 17,2 39,3 
AS5 -57006,2 87773,7 - - 

Legenda: AS = Agueiro de Mira Sul 

Figura 58 – Distribuição dos agueiros de Mira Sul em fevereiro de 2021. 
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Durante este período existe um grande afastamento entre o conjunto de agueiros na zona 

sul da praia (AS2 e AS3) e na zona norte (AS4 e AS5), criando uma grande extensão na zona 

central da imagem onde não se identificaram quaisquer agueiros. Comparando com o mês 

anterior, o AS4 surge mais a norte, podendo esta deslocação estar relacionada com variações 

da morfologia submersa, em resposta a condições de agitação marítima mais energéticas, 

características dos meses de Inverno. Por sua vez, os agueiros AS2 e AS3 surgem de forma 

longitudinalmente contínua, podendo tratar-se de uma mesmo agueiro com uma elevada 

variação espacial. 

Em Março de 2021 registaram-se 12 ocorrências de agueiros (6% do total) entre AS1 (5 

ocorrências) e AS2 (7 ocorrências), não se tendo identificado os restantes durante este período, 

cujas coordenadas médias e desvio padrão se encontram na Tabela 36 e Figura 59. 

Tabela 36 – Posição média e desvio padrão dos agueiros de Mira Sul em março de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Março (2021) 

Posição Média (m) Desvio Padrão (m) 

X Y X Y 

AS1 -57199,3 87191,5 5,2 27,3 
AS2 -57143,5 87260,5 8,8 27,2 

Legenda: AS = Agueiro de Mira Sul 

Figura 59 – Distribuição dos agueiros de Mira Sul em março de 2021. 
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Enquanto o AS1 e AS2 se apresentaram numa posição próxima à sua média geral (Figura 

27), com pequena variação, os restantes agueiros, AS3, AS4 e AS5 estiveram ausentes durante 

este período. 

Em abril de 2021 identificaram-se apenas 2 agueiros (1% do total), com 1 AS2 e 1 AS4, 

sendo impossível a deteção do AS1, AS3 e AS5. As coordenadas destes 2 agueiros e respetiva 

representação gráfica são apresentadas na Tabela 37 e Figura 60, respetivamente. Neste caso, 

o AS2 surge numa posição semelhante ao mês anterior, mas a identificação de uma única 

ocorrência do AS4, sendo que no mês anterior ele estava ausente, pode indicar que este seja 

um agueiro instantâneo, ou que foi neste momento que se gerou este agueiro, pela ocorrência 

de condições favoráveis, visto que no mês seguinte ocorrem agueiros próximo deste local. 

Tabela 37 – Posição média e desvio padrão dos agueiros de Mira Sul em abril de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abril (2021) 

Posição Média (m) Desvio Padrão (m) 

X Y X Y 

AS2 -57154,1 87198,3 - - 
AS4 -57072,2 87651,8 - - 

Legenda: AS = Agueiro de Mira Sul 

Figura 60 – Distribuição dos agueiros de Mira Sul em abril de 2021. 
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Em maio de 2021 ocorreram 28 agueiros (15% do total), distribuídos por 5 AS1, 5 AS2, 

2 AS3, 6 AS4 e 8 AS5, com as coordenadas médias e desvio padrão da Tabela 38 e Figura 61. 

Tabela 38 – Posição média e desvio padrão dos agueiros de Mira Sul em maio de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante este período foram observados agueiros em quase toda a extensão da imagem, 

destacando-se a variação longitudinal muito elevada do AS3 e AS4. Os valores de desvio padrão, 

na componente Y, destes agueiros demonstra a inerente dificuldade na sua deteção e distinção, 

podendo ter ocorrido erros no momento de separação dos agueiros. Em maio os agueiros 

apresentaram uma distribuição próxima ao que se verifica na Figura 49, respetiva à Primavera, 

mas neste caso a variação longitudinal do AS1 e AS2 foi ligeiramente menor.  

 

Maio (2021) 

Posição Média (m) Desvio Padrão (m) 

X Y X Y 

AS1 -57214,6 87105,5 18,6 19,7 
AS2 -57150,5 87189,5 15,9 38,6 
AS3 -57122,1 87405,1 8,5 182,3 
AS4 -57059,2 87567,9 6,5 105,6 
AS5 -57005,0 87694,8 26,8 20,5 

Legenda: AS = Agueiro de Mira Sul 

Figura 61 – Distribuição dos agueiros de Mira Sul em maio de 2021. 

1 

2 

3 

4 

5 

C
o

m
p

o
n

e
n

te
 lo

n
gi

tu
d

in
al

 (
m

) 

Componente transversal (m) 



Monitorização da dinâmica de agueiros com base em vídeo-monitorização: Aplicação à Praia de Mira 

 

 86 

 Em junho de 2021 os agueiros apresentaram a distribuição espacial representada na 

Figura 62, com as respetivas posições médias e desvio padrão ordenados na Tabela 39. 

Tabela 39 – Posição média e desvio padrão dos agueiros de Mira Sul em junho de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em junho de 2021 contabilizaram-se 7 agueiros (4% do total), com 3 AS1, 2 AS2, 1 AS3 e 

1 AS4, não se identificando o AS5. Os elevados valores de desvio padrão, em Y,  dos agueiros 

AS1 e AS2 faz com que estes ocupassem uma elevada porção da zona sul da imagem, com uma 

extensão longitudinalmente contínua. Por sua vez, o AS3 e o AS4 surgem de forma singular em 

posições distintas ao mês anterior (Figura 61), podendo estas ocorrências tratar-se de agueiros 

instantâneos, que surgiram em resposta às condições hidrodinâmicas, apesar de esta ser uma 

análise subjetiva uma vez que não existem dados para comparar com o mês seguinte. 

 

Junho (2021) 

Posição Média (m) Desvio Padrão (m) 

X Y X Y 

AS1 -57216,0 87084,4 22,3 94,5 
AS2 -57159,1 87247,2 7,1 69,2 
AS3 -57106,1 87522,0 - - 
AS4 -57046,2 87613,9 - - 

Legenda: AS = Agueiro de Mira Sul 

Figura 62 – Distribuição dos agueiros de Mira Sul em junho de 2021. 
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5.3 Discussão 

De forma a sintetizar os resultados, serão apresentadas duas imagens onde se reúne a 

informação relativa às posições médias mensais dos agueiros de Mira Norte e Mira Sul, 

respetivamente, de forma a avaliar quais os agueiros com maior e menor variação. Na Figura 

63 é visível a distribuição das posições médias mensais dos agueiros de Mira Norte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisando a figura anterior verifica-se a ocorrência de agueiros em toda a extensão da 

praia captada pela câmara e que a distinção entre zonas de agueiros pode não ser muito 

correta, uma vez que os mesmos podem ocorrer em várias longitudes em diferentes períodos 

temporais. Olhando para as áreas abrangidas por cada um dos agueiros poderia dizer-se que o 

AN1 e o AN3 apresentaram a menor variação mas, uma vez mais, esta análise é muito subjetiva 

visto que os conjuntos estabelecidos podem não corresponder a agueiros distintos. Para além 

disso, apesar de a maioria dos agueiros identificados apresentar características de agueiros de 

canal, a possível ocorrência pontual de agueiros instantâneos pode ter contribuído para os 

elevados valores de desvio padrão na componente longitudinal que se verificam em todos os 
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Figura 63 – Distribuição das posições médias mensais dos agueiros de Mira Norte. 
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agueiros. A variação transversal dos agueiros não foi tão significativa, podendo isso resultar de 

se ter efetuação a deteção dos agueiros no mesmo período do ciclo de maré, neste caso na maré 

baixa, pelo que a distância do ponto médio do agueiro até à costa foi relativamente constante. 

Em Mira Sul (Figura 64) verifica-se a mesma situação, sendo que neste caso o período 

em análise foi menor, sendo detetado um menor número de agueiro, pelo que não é possível 

uma comparação direta entre as duas regiões. Neste caso, o AS5, mais próximo da câmara, 

parece apresentar a menor variação, estando mais confinado à zona norte da imagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em ambos os casos, apesar da elevada distribuição longitudinal dos pontos, podem 

distinguir-se áreas onde existe uma maior aglomeração desses pontos, podendo essas regiões 

representar os locais de maior probabilidade de ocorrência dos agueiros. Ter uma ideia dessas 

localizações é importante, particularmente durante a época balnear, para alertar as entidades 

responsáveis e/ou os banhistas dos locais mais próprios para banhos. É possível que se 

tivessem sido criadas mais zonas, esses locais de aglomeração de pontos fossem mais visíveis. 

Figura 64 – Distribuição das posições médias mensais dos agueiros de Mira Sul 
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Capítulo 6 – Conclusão e Considerações Finais 

6.1 Conclusão 

O objetivo inicialmente estipulado para esta dissertação consistia na análise da dinâmica 

dos agueiros na Praia de Mira, utilizando, para esse propósito, os produtos da vídeo-

monitorização, resultantes da aquisição de imagens por duas câmaras direcionadas para norte 

e sul da frente urbana. Pretendia-se com esta análise identificar padrões a ocorrência e padrões 

de distribuição de agueiros, servindo o software Matlab para visualização das imagens timex e 

variância, e posterior marcação do ponto médio de cada agueiro identificado. 

Para a área em estudo, foram separadas 9 zonas de agueiros, agrupando-se os mesmos 

de acordo com as suas coordenadas. Para a zona de Mira Norte distinguiram-se 4 áreas de 

agueiros, enquanto que para Mira Sul foram diferenciadas 5, sendo que a maioria dos agueiros 

identificados, atendendo também às características da praia, apresentou aspetos típicos de 

agueiros controlados pela batimetria. Dessa forma, a sua posição apresentou-se estável para 

períodos de tempo pequenos, na ordem dos dias a semanas, possivelmente devido aos padrões 

de rebentação das ondas sobre as morfologias da zona de surf, nomeadamente a barra 

submersa. Contudo, ficou claro que, para períodos de tempo mais alargados (do mês ao ano) a 

sua estrutura morfológica (profundidade, largura e espaçamento dos canais) é bastante 

variável. Para perceber de melhor forma essa variação, seria necessário um estudo mais 

completo acerca da relação dos agueiros com as condições de agitação marítima e 

características morfológicas da Praia de Mira. 

De maneira geral, todos os agueiros apresentaram uma variação longitudinal muito 

elevada, o que pressupõe que foram agrupados de forma errada, na mesma área, agueiros 

distintos. Essa situação pode ter sido agravada pela possível ocorrência de agueiros 

instantâneos, cuja posição irregular pode ter contribuído para maiores valores de desvio 

padrão em Y. Contudo, analisando a posição média mensal de todos os agueiros ocorre, em 

certos locais, uma maior aglomeração de pontos, podendo estas regiões ser os locais mais 

prováveis de ocorrência de um agueiro. É possível que, se tivessem sido criadas mais partições 

das zonas de agueiros, a separação entre diferentes agueiros fosse mais facilmente identificada. 

Em Mira Norte verificou-se uma maior variação longitudinal da posição dos agueiros 

durante o Verão marítimo do que no Inverno marítimo, e o AN2 e o AN4 apresentaram a maior 

variação entre estes períodos. Para todos os agueiros de Mira Norte ocorreram variações 

significativas para meses homólogos, o que torna difícil estabelecer um padrão mensal, capaz 

de prever a distribuição destes agueiros no futuro, para períodos de curta duração. 
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Em Mira Sul, apesar de se terem identificado mais agueiros durante o Inverno marítimo, 

a sua variação foi maior durante o Verão marítimo. Entre os agueiros de Mira Sul, a variação 

entre estações marítimas não foi muito significativa, com a exceção do AS2 cuja localização nos 

meses de Inverno marítimo se situou mais a norte do que nos meses de Verão. A nível mensal, 

os agueiros apresentaram variações significativas, cuja causa necessitaria de um estudo mais 

aprofundado em relação às condições hidrodinâmicas e geomorfológicas desta zona. 

De maneira geral, a caracterização dos agueiros foi mais bem sucedida em Mira Norte, 

uma vez que o período em análise foi maior (566 dias de imagens), comparativamente a Mira 

Sul (333 dias de imagens), resultando numa taxa de identificação de agueiros superior em Mira 

Norte (62,2%) do que Sul (31,5%). A representatividade de cada agueiro em Mira Norte é 

reflexo da qualidade da imagem e do footprint do pixel, que resulta numa perda de resolução 

quanto maior a distância à câmara, tornando mais difícil a deteção dos indicadores de agueiro. 

Por esse motivo a distribuição de agueiros apresentada pode não refletir completamente a 

situação real. Em Mira Sul essa situação foi amenizada uma vez que os canais de agueiro 

apresentaram uma tonalidade mais contrastante, sendo bem visível um canal de água mais 

escura em relação às áreas circundantes, tornando a sua deteção mais fácil. 

Sendo esta uma primeira abordagem a este tipo de fenómeno na área em estudo, o 

método de vídeo-monitorização mostrou-se bastante útil, e prático, para a caracterização da 

dinâmica dos agueiros da Praia de Mira, apesar de estar sujeito a algumas limitações. Este 

sistema mostrou-se bastante efetivo em termos de resolução temporal, existindo uma base de 

dados diária ao longo de vários meses, algo que uma monitorização in situ não conseguiria 

fornecer. Como pontos negativos pode apontar-se a limitação da identificação em dias com 

chuva ou nevoeiro, e a perda de resolução da imagem à medida que a distância à câmara 

aumenta, que limita a deteção de morfologias em certas regiões da imagem. Deve-se mencionar 

também o caráter subjetivo da identificação de agueiros neste trabalho, em função de se ter 

identificado apenas um ponto médio para cada agueiro, o que leva a erros e diferenças na 

identificação de cada agueiro. Futuramente, esses erros podem ser minimizados se for utilizada 

uma abordagem em que haja a marcação de todos os pontos do agueiro. A validação, em campo, 

dos agueiros identificados a partir das imagens de vídeo poderia também melhorar o método 

de identificação.  

Por fim, recomenda-se a continuação da aquisição de dados por via da vídeo-

monitorização, o que permitirá ampliar a base de dados existente e melhorar a caracterização 

de agueiros na Praia de Mira, podendo contribuir para uma melhor gestão balnear. 
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6.2 Considerações Finais 

Tendo em conta os resultados deste trabalho, poderão, no futuro, ser consideradas linhas 

de ação como i) desenvolver uma metodologia automática de deteção de agueiros, em 

ambiente computorizado através da aplicação de algoritmos, de forma a rentabilizar a análise 

das imagens e minimizar os erros de identificação de indicadores; ii) implementar um serviço 

operacional (website ou aplicação móvel) de apoio à segurança balnear, onde seriam 

descarregadas, diariamente, imagens com indicação da localização mais provável dos agueiros. 

Desta forma seria possível auxiliar as entidades competentes pela segurança na praia, 

nomeadamente os nadadores-salvadores e/ou os utilizadores da praia (banhistas, praticantes 

de desportos náuticos e público em geral) na identificação das zonas mais propícias para 

banhos ou outras atividades, especialmente durante a época balnear, de modo a reduzir o 

número de acidentes relacionados com a ocorrência deste fenómeno físico/morfológico. 
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