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Sumário 

A presente prestação de serviços visou fornecer respostas objetivas fundamentais para a 

gestão da orla costeira, de forma a promover a segurança de pessoas e bens, a prevenção da 

ocorrência de desastres naturais, a conservação do ambiente natural, a melhoria do bem-estar 

social e o desenvolvimento de atividades económicas compatíveis com contexto de 

sustentabilidade, apoiando os processos de implementação e revisão dos Planos de 

Ordenamento da Orla Costeira (POOC), assim como a gestão do território sob jurisdição da 

Agência Portuguesa do Ambiente (APA) I.P./ARH do Tejo e Oeste.  

O presente relatório visa sintetizar e enquadrar forma integrada e coerente os principais 

resultados e conclusões obtidas no âmbito do desenvolvimento deste trabalho, de modo a 

fornecer à APA, I.P./ARH do Tejo e Oeste as principais linhas orientadoras e princípios 

estratégicos a observar na gestão da faixa costeira na área de intervenção contida entre o 

limite a sul da Praia da Vieira – Marinha Grande e o Cabo Espichel – Sesimbra. 

Os resultados obtidos no âmbito do presente projeto contribuem para definir procedimentos 

necessários à implementação de um sistema de monitorização do litoral (focado na evolução e 

dinâmica dos sistemas costeiros) às necessidades de gestão e planeamento da tutela com 

responsabilidades na faixa costeira, incluindo a avaliação da perigosidade e prevenção das 

situações de risco (Parte 1. Estudo do litoral na área de intervenção da APA, I.P./ARH do 

Tejo). Adicionalmente, o projeto providencia elementos atualizados, úteis para a revisão dos 

Planos de Ordenamento da Orla Costeira (POOC) ainda em vigor para este troço costeiro 

(POOC de 2.ª geração – Alcobaça-Espichel), fornecendo elementos técnicos de base (e.g. 

marcação/atualização da Linha da Máxima Preia-Mar em Águas Vivas Equinociais (LMPMAVE), 

caracterização da evolução da linha de costa nos últimos 50-100 anos em litoral arenoso e de 

arriba, cartografia da perigosidade em arribas, erosão de praias/recuo cordão dunar, 

galgamento oceânico/inundação costeira; redefinição, quando aplicável, das faixas de 

risco/salvaguarda existentes nos POOC em vigor), incluindo dados geográficos (e.g. ficheiros 

em formato de shapefile das ocorrências e cartografia das faixas de risco). 

No âmbito do presente trabalho foi elaborado um programa de monitorização específico para 

avaliar a morfodinâmica e a evolução do troço costeiro situado entre a Cova do Vapor e o Cabo 

Espichel (concelho de Sesimbra) (Parte 2. Estudo de caso da Costa da Caparica), tendo sido 

monitorizada a evolução da praia emersa entre junho de 2010 e junho de 2013 mediante a 

realização periódica de perfis de praia, levantamentos da base do cordão dunar e 

levantamentos da superfície da praia emersa, de modo a quantificar as variações morfológicas 

e volumétricas ocorridas. Os dados coligidos constituíram igualmente um contributo para a 

compreensão dos processos costeiros no contexto da dinâmica sedimentar do Arco Caparica-

Espichel e sua relação com as formas aluvionares submersas do delta do Tejo (banco do 

Bugio/Cachopo norte) e as alimentações artificiais de praia.  
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Paralelamente, foi determinada e cartografada a perigosidade associada à erosão das praias e 

ao galgamento oceânico neste troço, aspeto este fundamental na redefinição proposta de 

Zonas Ameaçadas pelo Mar (ZAM) e faixas de risco/salvaguarda previstas no POOC Sintra – 

Sado em litoral baixo e arenoso.  

Os resultados e principais conclusões obtidas nos estudos de caraterização, diagnóstico e 

monitorização da Lagoa de Albufeira (Parte 3. Estudo da Lagoa de Albufeira), designadamente 

ao nível da dinâmica da barra de maré, qualidade da água no espaço lagunar, capacidade de 

suporte do sistema lagunar face à atividade de miticultura e definição das zonas a dragar e 

respetivos locais de deposição dos dragados, contribuem para que a APA I.P./ARH do Tejo e 

Oeste, em articulação com a Câmara Municipal de Sesimbra, concretize parte dos objetivos 

inerentes à implementação da Unidade Operativa de Planeamento e Gestão (UOPG) – 18 – 

Lagoa de Albufeira, tal como previsto no Regulamento do POOC Sintra – Sado (RCM n.º 

86/2003 de 25 de junho). 

Os pontos seguintes do presente relatório sintetizam os aspetos mais relevantes inerentes às 

três tarefas realizadas no âmbito dos trabalhos desenvolvidos, propondo-se, em consonância, 

o procedimento metodológico a observar num futuro Programa de Monitorização do Litoral a 

implementar neste troço costeiro pela APA, I.P./ARH do Tejo e Oeste. 

O resumo agora apresentado visa unicamente destacar alguns aspetos mais relevantes para o 

exercício de gestão da faixa costeira a cargo da APA I.P./ARH do Tejo e Oeste, não dispensando 

a leitura atenta dos 78 entregáveis que fazem parte integrante desta última fase do projeto 

agora concluído. 

Os estudos efetuados no âmbito deste projeto são apresentados em forma de Entregáveis. 

Cada Entregável consiste num conjunto de informação, relativa a um tema de estudo, 

facultada em vários formatos (texto, imagens, tabelas, dados geográficos, etc.). 

Para cada Entregável foi criado um ficheiro de texto de metadados que inclui, entre outra 

informação, a indicação do número e tipo de elementos que o constitui bem como um resumo 

sobre o que estes representam. Nos Entregáveis que incluem dados geográficos (compatíveis 

com ArcGIS), foram preenchidos os respetivos metadados em ArcGIS (v. 10.1), cujo formato 

cumpre a Diretiva INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) que normaliza, a 

nível europeu, esta informação.  

Para facilidade de consulta e contextualização, apresenta-se em anexo uma tabela com a 

listagem de todos os Entregáveis, a identificação dos seus elementos, os respetivos temas 

objeto de estudo e a indicação dos autores. 
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1 Estudo do litoral na área de intervenção da APA, I.P. 

/ARH do Tejo e Oeste 

1.1 Caracterização do forçamento meteorológico e oceanográfico 

As estimativas de descarga sólida fluvial são relevantes para a compreensão do balanço 

sedimentar. O volume total de sedimento debitado pelas ribeiras que drenam para o troço 

costeiro em estudo foi estimado em 1x105 m3.ano-1. Este valor, muito provavelmente, 

diminuirá mais de 50% se apenas for considerada a fração arenosa com interesse para o 

balanço sedimentar do sistema costeiro. Verificou-se que a contribuição das diferentes bacias 

hidrográficas é diferenciada. As estimativas de caudal sólido fluvial obtidas têm significado 

relativo diferente, quando comparadas com a intensidade admitida para a deriva litoral 

potencial em diferentes segmentos da costa, em função da respetiva orientação espacial. 

Atendendo a que o potencial de transporte sólido das ondas é muito superior ao 

abastecimento sedimentar efetivo, resulta uma situação de défice sedimentar generalizado 

neste troço costeiro, o que justifica a escassez das formas de costeiras de acumulação ao longo 

dos mesmo e organização morfológica das praias (85% do comprimento litoral é talhado em 

arriba). 

 

Da análise do regime de marés conclui-se que o mesmo é sensivelmente idêntico ao longo do 

troço costeiro em apreço, podendo o marégrafo de Cascais ser usado como referência para a 

análise do regime de marés em toda esta área. 

 

No que se refere à sobre-elevação meteorológica (SM) na área de estudo, obtiveram-se 

amplitudes máximas anuais em Cascais de 58, 62 e 67 cm para períodos de retorno de 25, 50 e 

100 anos, respetivamente. Estes valores, considerados representativos da generalidade do 

litoral oceânico, são isentos do efeito da subida do NMM e das variações atribuíveis a 

fenómenos atmosféricos de escala temporal inter-anual/decenal. 

O estudo da série de Cascais sugere uma ligeira tendência de aumento dos valores de 

frequência e de amplitude da SM anual a médio-longo prazo. No entanto, não é expectável 

que, no futuro, as amplitudes de SM sejam significativamente superiores.  

 

No que se refere ao regime de extremos do nível do mar, a aproximação utilizada neste 

trabalho produziu para o horizonte temporal de 2100, valores superiores a 5 m (ZH), sendo 

que, no cenário mais desfavorável, o nível máximo poderá atingir a cota 6 m (ZH). Pela 

natureza dos métodos utilizados, estes resultados podem estar sobrestimados; porém, a 

magnitude desta incerteza, que será de ordem decimétrica, é claramente inferior à magnitude 
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associada à elevação total do NMM (+0.2 a +2.0 m acima do nível de 1990) no horizonte 

temporal de 2100.   

 

A evolução do nível médio do mar em Cascais (SNM) produziu valores de 1 a 2 mm/ano. Para 

além da tendência de subida, a análise de escala secular indica que existem diferenças na taxa 

de variação do NMM; esta variabilidade foi mínima nos últimos 23 anos do século XX, aos 

quais corresponde um valor médio de subida de 2.1 mm/ano. A série secular apresenta uma 

taxa média de elevação do NMM de 1.9 mm/ano entre 1920 e 2000, observando-se um 

período com uma taxa superior, de 3.0 mm/ano, entre 1920 e 1960. A série dos valores diários 

do NMM de Cascais para a primeira década do séc. XXI, indicam uma tendência de subida do 

NMM da ordem de 4.9 mm/ano. 

Estes resultados incorporam a influência de fatores oceânicos e atmosféricos operantes a 

micro e mesoscala temporal sobre o nível do mar. Destes, destaca-se o forçamento provocado 

pela variação da Pressão Atmosférica (PA) sobre a altura de maré (efeito barométrico inverso - 

EBI). A aplicação da correção do EBI aos valores de NMM diário reduz a variabilidade da série 

decenal original e conduz a uma estima mais precisa da taxa de elevação do NMM: 3.84 

mm/ano, no intervalo 2000 – 2010.  

 

Consideraram-se dois cenários de subida do nível do mar para o horizonte de 2100:  

1. um cenário materializado por uma subida da ordem de 50 cm, compatível com as 

projeções do IPCC;  

2. um cenário extremo, atendendo ao princípio da precaução, da ordem de 1.5 m, que 

segue as recomendações da generalidade da comunidade científica como adequado 

para efeitos de ordenamento e gestão do risco da zona costeira.  

Para o horizonte temporal de 2050 assume-se como plausível uma subida de cerca de 

30 cm, relativamente ao nível de 1990. 

 

Em termos de caracterização do clima de agitação ao largo, o valor médio anual de Hs é de 2 

m, com desvio padrão de 1.1 m. O valor máximo de Hs, de 13 m, ocorreu a 17 de janeiro de 

1973 e o mínimo, de 0.34 m, em 22 de junho de 1972. Os rumos mais frequentes provêm do 

octante noroeste (69 %), seguindo-se os rumos de oeste (≈ 20 %) e norte (≈ 9 %). As 

observações de sudoeste correspondem a uma frequência reduzida (< 2 %). O rumo médio de 

potência é 301.5o (ligeiramente rodado para norte do rumo médio vetorial, de 308.6o). O verão 

marítimo (abril a setembro) é caracterizado por valores medianos de Hs e Tp inferiores a 2 m e 

11 s, respetivamente, com mínimos em julho (Hs50 de 1.2 m, Tp de 8 s). Os valores mais 

elevados de Hs mediano, Hs75 e Hs máximo ocorrem no inverno marítimo, especialmente em 

dezembro e janeiro (Hs50 de 2.5 m), a que se associam valores de Tp mediano e Tp75 também 

mais elevados. 
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A caracterização do clima de agitação junto à costa mostrou grande variabilidade ao longo do 

troço litoral em estudo, observando-se mesmo em alguns troços de dimensão quilométrica, 

variações significativas das características das ondas. A variação espacial da altura e do rumo 

da agitação incidente dependem fortemente das especificidades locais, destacando-se os 

casos em que a presença de promontórios induz efeitos de abrigo relevantes. Na generalidade 

dos casos estudados, os efeitos associados à refração predominam sobre os de empolamento, 

o que induz uma redução da altura das ondas nos fundos próximos. 

De forma geral, a altura significativa da onda média varia entre 1 e 2 m. Naqueles casos, a 

altura média apresenta valores da ordem de 0.7 m. Os valores de altura mais elevados 

concentram-se nos segmentos mais expostos, em três troços: a norte da Nazaré, em Pedras 

Negras e Paredes de Vitória; imediatamente a sul da Lagoa de Óbidos, no Rei do Cortiço e 

Pedras D’El Rei; e no troço a sul de Peniche, em Santa Cruz e Magoito. 

Os resultados obtidos nos diferentes pontos de simulação espelham a variabilidade do troço 

litoral em estudo e podem ser considerados representativos de segmentos mais extensos, que 

contrastam em exposição/abrigo. 

 

A caracterização do clima de agitação na zona de rebentação nas praias-piloto, mostra que o 

padrão de variação espacial da altura e do rumo da agitação incidente é semelhante ao 

observado na profundidade de 10 m. Desta profundidade até à rebentação dominam os 

processos associados ao empolamento, materializados por um aumento da altura significativa 

da onda (15 % em valor médio). 

Os valores de Hsb médio variam entre 1.1 e 2.1 m, com exceção do ponto localizado mais a 

norte na enseada da Nazaré, que apresenta um valor de Hsb médio de 0.9 m. À semelhança do 

verificado na caracterização da agitação junto à costa, os valores de altura mais elevados 

concentram-se nos segmentos mais expostos, em três troços: a norte da Nazaré, em Pedras 

Negras e Paredes de Vitória; imediatamente a sul da Lagoa de Óbidos, em Pedras D’El Rei; e no 

troço a sul de Peniche, em Santa Cruz, Coxos e Magoito. 

A qualidade dos resultados obtidos para os diferentes pontos de simulação reflete um 

constrangimento metodológico essencial, que se relaciona com dois pressupostos: (1) a 

morfologia dos fundos é simples e as linhas batimétricas e de costa são paralelas entre -10 m e 

a linha de rebentação, e (2) a morfologia dos fundos próximos é invariante ao longo de todo o 

período de simulação. Este constrangimento só raramente é satisfeito e, em todos os outros 

casos, a parametrização de uma orientação da linha de costa é subjetiva; a análise de 

sensibilidade aos métodos de cálculo da componente longilitoral do fluxo de energia (Pls) 

mostra que variações da ordem de 1-2° daquela direção se refletem em diferenças da 

magnitude de Pls que podem exceder uma ordem de grandeza. 

 

A avaliação da deriva litoral nas praias-piloto apenas foi concretizada para as praias inseridas 

no arco Caparica – Espichel, no qual os valores obtidos se julgam próximos da realidade. Nos 

restantes troços observou-se que a variabilidade da componente longilitoral do fluxo de 



CRIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO NO LITORAL ABRANGIDO PELA ÁREA 
 DE JURISDIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA REGIÃO HIDROGRÁFICA DO TEJO 

 

 

Relatório final  13 
Junho de 2013 

 

energia produz estimativas dispares da deriva litoral, não tendo sido possível validar os 

resultados.  

As estratégias de modelação adotadas para o arco Caparica – Espichel conduzem a resultados 

substancialmente diferentes no que respeita à magnitude, sinal e variabilidade espacial da 

deriva litoral ao longo do arco que se refletem em diferentes modelos de circulação e de 

balanço sedimentar.  

Das 6 estratégias de modelação ensaiadas, consideram-se duas como mais plausíveis,  

conduzindo a um modelo de circulação sedimentar de escala decenal a secular no arco litoral 

Caparica-Espichel caracterizado por transporte residual anual (potencial e efetivo) para norte, 

ao longo de todo o domínio. Do extremo barlamar até uma fronteira localizada entre o Meco e 

a Lagoa de Albufeira, a magnitude daquele transporte aumenta, sustentado por recuo da linha 

de costa, visto não existirem outras fontes sedimentares, exteriores ao sistema costeiro. A 

norte desta fronteira, o sistema adota uma configuração de equilíbrio onde a curvatura do 

litoral permite que a magnitude da deriva litoral seja constante até ao limite sotamar 

considerado (praia da Saúde). O troço costeiro entre a praia da Saúde e a Cova do Vapor não 

foi representado nesta estratégia de modelação, mas as restantes estratégias sugerem que, na 

sua configuração atual, se afasta das configurações de equilíbrio e apresenta um défice 

sedimentar significativo.  

A validação e calibração deste modelo implica uma avaliação quantitativa das fontes 

sedimentares (recuo de arribas e abarrancamento) que se localizam na sua quase totalidade a 

barlamar da praia do Meco e a obtenção de dados de campo necessários à avaliação do 

coeficiente de proporcionalidade empírico entre transporte sólido e fluxos de energia (K).  

 

1.2 Caracterização da margem terrestre na situação de referência 

A caraterização das principais unidades geológicas e da organização geomorfológica da faixa 

costeira assentou na construção de um conjunto de níveis de informação de base, 

fundamentais para fases subsequentes do trabalho. Neste contexto foi criada, de raiz, uma 

cartografia de base geológica contendo os seguintes níveis de informação cartografados à 

escala 1:2000, obtidos por adaptação e modificação profunda da cartografia geológica 

publicada, utilizando observações de terreno e fotointerpretação: 

1. Unidades litológicas - incluindo 70 unidades diferenciadas em termos de conteúdos 

litológicos;  

2. Filões - Cartografia sistemática filões e outros afloramentos de rochas eruptivas; 

3. Falhas - Cartografia atualizada dos diferentes tipos de falhas presentes; 

4. Estrutura geológica - Organizada em 4 classes de orientação das camadas 

relativamente às fachadas das arribas. 

Foram também criados níveis de informação geomorfológica e morfométrica das arribas que 

incluiu cartografia na escala 1:2000: 
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1. Proteções de sopé - natureza das proteções de sopé das arribas, organizada em 36 

classes diferenciadas; 

2. Altura das arribas; 

3. Declive máximo das arribas; 

4. Exposição das fachadas das arribas, organizada em 8 classes; 

5. Curvatura em perfil das arribas; 

6. Curvatura em planta das arribas. 

Os níveis de informação geológica e geomorfológica foram usados, com sucesso, na 

construção da cartografia de suscetibilidade à ocorrência de instabilidades nas arribas, 

produzida pela aplicação de métodos inovadores desenvolvidos no âmbito deste projecto. 

 

No âmbito do estudo das tendências de evolução nos últimos 50-100 anos, em litoral de 

arriba e de acumulação, destacam-se os seguintes resultados e conclusões: 

 

A. Litorais de arriba 

Os métodos de monitorização da evolução das arribas foram organizados em duas abordagens 

distintas:  

 Métodos para monitorização à escala regional, com o objetivo de identificar e 

caracterizar com caráter sistemático as instabilidades maiores ocorridas nas arribas 

desde os anos 40 do século passado até 2010, que tivessem implicado recuos da crista 

das arribas; 

 Métodos de aplicação local, destinados a monitorizar fachadas selecionadas de arribas, 

cobrindo períodos de monitorização necessariamente curtos. 

Os métodos de monitorização à escala regional incluíram duas aproximações distintas: 

1. Fotointerpretação comparada em estereoscopia das fotografias aéreas mais antigas 

disponíveis (em geral dos anos 40 do século passado) e da cobertura aérea selecionada 

e adquirida para o efeito, datada de 2010; 

2. Restituição fotogramétrica dos voos mais antigos, suscetíveis de processamento com 

técnicas fotogramétricas digitais, e do voo de 2010, com a finalidade de quantificar a 

evolução das arribas. 

Os resultados obtidos com as técnicas de fotointerpretação comparada de fotografias aéreas 

de diferentes datas, forneceram excelentes resultados, materializados em 988 movimentos ou 

grupos de movimentos ocorridos nas arribas em intervalo de tempo da ordem de 6 décadas, 

que constam de um Inventário de instabilidades nas arribas obtido por fotointerpretação. 

As restituições fotogramétricas produziram fundamentalmente resultados nas arribas com 

evolução mais rápida, nomeadamente no setor costeiro a sul da lagoa de Albufeira, tendo 

ainda contribuído para o estudo de outros segmentos, de litoral baixo, arenoso. A restituição 

das fotografias aéreas mais antigas revelou-se tarefa difícil, visto que para os voos mais antigos 
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não existem quaisquer informações sobre as câmaras utilizadas e correspondentes certificados 

de calibração, e no voo de 1980 da FAP, um problema grave ocorrido na tomada das fotos, 

impossibilitou o seu uso em grande parte da sua cobertura da orla costeira em estudo. Os 

resultados obtidos constam de um Inventário de instabilidades obtido for fotogrametria 

aérea digital multitemporal em sectores de arribas selecionados. 

 

A Monitorização da evolução de fachadas de arribas selecionadas: técnicas e resultados, foi 

baseada em métodos de monitorização à escala local e incluíram três aproximações distintas:  

1. Levantamentos fotográficos sequenciais de fachadas de arribas, com fotografias 

tomadas com câmaras correntes mas com a preocupação de incluir a totalidade das 

fachadas selecionadas em que era possível ter recuo suficiente para as tomadas de 

vista e com cobertura que permitisse observação estereoscópica. A comparação em 

observação estereoscópica simultânea de pares de fotografias dos mesmos locais 

tomadas em diferentes épocas permitiu a identificação das zonas que sofreram 

modificações que, na maioria dos casos, corresponderam a fenómenos de 

instabilidade;  

2. Levantamentos sequenciais das fachadas das arribas selecionadas de acordo com as 

indicações da APA, I.P./ARH do Tejo e Oeste, realizados com câmara fotográfica com 

objetiva fixa selecionada especialmente para o efeito e calibrada, e alvos instalados na 

base e no topo das arribas com as respetivas coordenadas determinadas. Estas 

fotografias foram processadas em software específico para aplicações de 

fotogrametria terrestre;  

3. Para além do previsto no caderno de encargos, foram realizados levantamentos 

sequenciais com Laser scanner 3D de fachadas de arribas selecionadas, que 

permitiram caracterizar e quantificar as modificações sofridas pelas fachadas expostas 

com grande precisão.  

Foi realizado ainda inventário de instabilidades ocorridas nas arribas por observação direta no 

terreno, no decurso de inspeções ou como resultado de avisos emitidos por diversas 

entidades. Este inventário, coordenado pelos técnicos da APA, I.P. teve colaboração ativa de 

membros da equipa do projeto e foi extremamente útil para a aferição das faixas de risco 

adjacentes ao sopé das arribas.  

 

B. Litorais de acumulação 

A análise da evolução da linha de costa em litoral baixo arenoso nos últimos 50 anos 

identificou as principais tendências evolutivas a norte do estuário de Tejo, particularmente nos 

troços adjacentes a Peniche (praia do Baleal e praia da Consolação) e entre a Nazaré e a praia 

da Vieira. A 50 anos, e em traços gerais, os segmentos (arqueados) de litoral baixo e arenoso 

na região de Peniche mostram tendência evolutiva distinta em sinal e magnitude do litoral 

(linear) a norte da Nazaré. Estas tendências devem ser interpretadas no contexto de uma 



CRIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO NO LITORAL ABRANGIDO PELA ÁREA  
DE JURISDIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA REGIÃO HIDROGRÁFICA DO TEJO  

 

 

16  Relatório final 
Junho de 2013 

 

importante variabilidade do ritmo e sinal da evolução da posição da linha de costa, quando 

considerada a escalas sazonal a interanual e também espacial, de pequena dimensão.  

De um modo geral o litoral adjacente a Peniche, no qual se inclui a enseada do Baleal e a 

enseada da Consolação, apresenta uma tendência de recuo da linha de costa, embora de 

pequena magnitude. A praia do Baleal apresenta taxa de recuo médio anual da ordem de 0.11 

m/ano entre 1958 e 2010.  

A praia da Consolação apresentou resultados semelhantes, com tendência evolutiva de recuo 

a uma taxa média de 0.18 m/ano. Entre 1958 e 2010 a linha de costa recuou em média 9 m, 

tendo as maiores modificações sido registadas nas proximidades do Porto de Peniche. De um 

modo geral, esta evolução parece estar essencialmente relacionada com a degradação da 

vegetação e do campo dunar e nas proximidades daquele porto. As taxas de evolução média 

anual determinadas para os diferentes intervalos de tempo considerados indicam que, 

inicialmente este troço apresenta uma elevada taxa de recuo médio anual (0.73 m/ano entre 

1958 e 1980) enquanto nos dois períodos de comparação subsequentes a tendência inverte o 

sinal e as taxas médias anuais correspondem a avanços da ordem de 0.23 m/ano (1980 a 2005 

e 2005 a 2010). 

O troço que se estende para norte da Nazaré até a praia da Viera apresenta uma tendência 

evolutiva uniforme, marcada essencialmente por avanços na posição da linha de costa nas três 

secções analisadas. Os valores médios determinados para o intervalo de 52 anos (1958 a 2010) 

resultam em taxas médias de avanço da linha de costa bastante elevadas na praia do Norte (≈ 

0.9 m/ano equivalente a avanço total de 47 m), importantes no troço Pedras Negras (≈ 0.35 

m/ano, equivalente a 18 m de avanço de) e menos significativas em Paredes Vitória (≈ 0.05 

m/ano, ou seja avanço médio de apenas 3 m). Este valor resulta de recuo entre 1958 e 1980 da 

ordem de 0.48 m/ano, seguida de inversão do sinal e crescimento em magnitude da taxa de 

evolução, nos dois períodos de análise subsequentes: +0.39 m/ano entre 1980 e 2005 e +0.65 

cm/ano entre 2005 e 2010. 

 

A análise da evolução da linha de costa nos últimos 50 anos – caso especial da Costa da 

Caparica efetuada para o troço litoral baixo e arenoso compreendido entre a Cova do Vapor e 

o Cabo Espichel revela tendências evolutivas à escala temporal de 50 anos espacialmente 

distintas. Os resultados demostraram a necessidade de individualizar e caracterizar quatro 

sectores sendo que o sector mais a norte (o sector de São João da Caparica) é aquele que 

apresenta maior variabilidade dos padrões de evolução. Em média, registou taxas de variação 

na ordem de -4 m/ano a que correspondeu um recuo total de 215 m da linha de costa, a maior 

parte ocorrido entre 1958 e 1980.   

O sector entre a praia da Saúde e a Fonte da Telha caracteriza-se por taxas de variação médias 

anuais de 0.56 m/ano, o que correspondeu a um avanço médio da posição da linha de costa de 

29 m entre 1958 e 2010. 
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Entre a Fonte da Telha e a Lagoa de Albufeira, o sector mais constante, observou-se avanço 

médio total da linha de costa de 10 m, correspondendo a uma taxa de variação média anual de 

0.19 m/ano. 

Por fim, o sector a sul da Lagoa de Albufeira mostra uma tendência média de acreção com 

magnitude de 0.40 m/ano, à qual correspondeu um avanço médio da linha de costa de 21 m, 

durante os 52 anos que mediaram entre 1958 e 2010. 

 

A caracterização da variabilidade morfodinâmica sazonal das praias-piloto representativas 

do litoral em estudo resultou da implementação de um programa de monitorização 

estratégico à escala regional no âmbito do presente trabalho, que permitiu durante três anos 

construir uma base de referência. Foram definidos e caracterizados indicadores morfológicos 

de ambientes de praia, e foram estabelecidos os procedimentos de campo, e de análise dos 

dados, que concorrem para a replicabilidade e controlo da qualidade dos mesmos, e para a 

criação de uma base de dados consistente e sistemática sobre a sua variabilidade. Os 

resultados mostram que o período de monitorização abrangido neste trabalho é, ainda assim, 

insuficiente para detetar uma tendência de evolução ou um padrão de variação interanual do 

sistema. No entanto, para uma avaliação mais específica destes comportamentos, foi efetuada 

uma análise de componentes principais que relaciona os volumes de todos perfis durante todo 

o período de monitorização.  

 

A evolução morfodinâmica da região das Barras do Tejo evidencia a tendência global dos 

processos de assoreamento/erosão na área, não se distribuindo de forma homogénea nem no 

tempo, nem no espaço, no que se refere ao sinal e à intensidade. Os elementos estudados 

sugerem que os traços gerais da evolução da Barra do Tejo são dominados por dois sinais: 

progradação do talude norte do Banco do Bugio sobre o canal de navegação acompanhada de 

reconfiguração permanente dos fundos baixos que constituem a superfície do Cachopo do Sul; 

emagrecimento, translação para SE e rotação no sentido anti-horário do Cachopo do Norte 

com extensão do Cabeço do Pato, contrariada pelo esforço de dragagem no Canal da Barra. 

Estas conclusões são ainda de carácter essencialmente qualitativo devido à natureza dos dados 

disponíveis. A definição do balanço sedimentar desta região requer cobertura integral e 

sistemática dos fundos e um conhecimento detalhado, no espaço e no tempo, do esforço de 

dragagem, e da dispersão das areias usadas na alimentação artificial. 

 

1.3 Avaliação da perigosidade associada à mobilidade da linha de costa 

A determinação e cartografia da perigosidade associada à ocorrência de fenómenos de 

instabilidade em arribas, incluindo definição objetiva de zonas de elevada perigosidade e/ou 

risco assentou na cartografia da suscetibilidade à ocorrência de instabilidades nas arribas que 

possam provocar recuo da crista, utilizando aproximação de base estatística desenvolvida no 
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âmbito deste projeto. Para a aplicação destas técnicas, foi necessário recorrer à informação de 

base geológica, geomorfológica e morfométrica compilada e ao inventário de instabilidades 

obtido por fotointerpretação e fotogrametria aérea; estes elementos foram cruzados com os 

dados sobre a potência média anual das ondas, obtida por análise de séries longas, utilizando a 

técnica estatística de regressão logística. 

Os resultados foram validados por comparação com o inventário de instabilidades utilizando 

técnicas estatísticas padrão, os quais permitem concluir que o modelo gerado é de boa 

qualidade. Salienta-se o carater inovador deste trabalho, que corresponde a um passo 

significativo para a determinação objetiva e quantificada dos riscos decorrentes da evolução 

de arribas. 

Os resultados agora obtidos poderão ser melhorados à medida que esteja disponível mais 

informação relativa aos inventários de instabilidades nas arribas e aos níveis de informação 

geológica, geomorfológica e morfométrica das arribas e da informação sobre a intensidade das 

ações marinhas. 

 

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

oceânico permitiu identificar nos troços costeiros analisados as unidades do território 

suscetíveis aqueles fenómenos, adotando-se a classificação de ZAM. Esta avaliação foi 

efetuada para os horizontes temporais 2050 e 2100. Os resultados refletem os conhecimentos 

mais recentes sobre os processos envolvidos e a descrição mais atualizada do território, a 

escala espacial regional, e procuram delimitar áreas específicas cujo uso ou ocupação deverá 

obedecer a critérios de prudência acrescida. Os resultados são apresentados para troços 

litorais razoavelmente homogéneos quanto ao conteúdo sedimentar, organização morfológica 

e resposta morfodinâmica e resultam de extrapolação de elementos quantitativos obtidos em 

pontos de monitorização, considerados representativos dos troços vizinhos. Os casos que 

venham a ser objeto de planeamento de pormenor devem ser alvo de estudo mais 

aprofundado tendo em consideração as especificidades de cada local. De um modo geral, as 

faixas de recuo associadas à erosão ocupam a maior parte da superfície cartografada como 

ZAM. As larguras rondam 20-30 m para o horizonte temporal de 2050 e 50-80 m para o 

horizonte temporal 2100. As faixas correspondentes ao galgamento e inundação apresentam 

menor expressão cartográfica sendo mais relevantes no arco Baleal- Peniche e, especialmente, 

no seu extremo oeste. A síntese dos resultados mostra que a combinação do potencial de 

erosão, galgamento e inundação, alcança valores mais expressivos no troço de Pedras Negras, 

com largura média de ZAM de 31.2 m, no horizonte temporal 2050, e de 82.7 m no horizonte 

temporal de 2100. Estes resultados devem ser interpretados no contexto das limitações 

impostas pela informação cartográfica à delimitação das ZAM no domínio oeste do arco Baleal-

Peniche e ao facto de a generalidade da praia da Nazaré não ter sido objeto de estudo, visto 

confinar do lado de terra com uma estrutura de proteção aderente. 
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A verificação/estudo da adequabilidade das faixas de risco/salvaguarda definidas no POOC 

em vigor assentou na análise objetiva e quantificada da eficiência das faixas de risco em vigor 

nos POOC Alcobaça-Mafra e Sintra-Sado. Os inventários de instabilidades obtidos por 

fotointerpretação e fotogrametria aérea foram informação de base fundamental para a 

verificação da adequabilidade das faixas de risco adjacentes à crista das arribas e respetivas 

faixas de proteção adicionais, tendo ainda possibilitado a realização de alterações ligeiras nas 

faixas de risco em vigor, a colmatação de uma lacuna no regulamento do POOC Alcobaça-

Mafra (troço foz do Lizandro-praia praia de São Julião) e a criação de faixas de risco nas áreas 

dos POOC Ovar-Marinha Grande e Cidadela-Forte de S. Julião da Barra. A robustez dos 

inventários utilizados para as faixas adjacentes à crista das arribas sugerem que estas, no 

essencial, estão definidas com margem de segurança suficiente para a prevenção de riscos, 

mas sem serem excessivamente alargadas para, com a justificação da prevenção do risco, 

penalizarem injustificadamente o uso do território. 

Os inventários de instabilidades realizados por observação direta no terreno, muito menos 

robustos do que os obtidos por fotointerpretação, possibilitaram análise quantitativa mais 

limitada sobre a eficiência das faixas de risco adjacentes ao sopé das arribas. Apesar das 

limitações referidas, permitiram fundamentar modificações geralmente pouco substanciais às 

faixas de risco em vigor e criar faixas de risco nos setores costeiros onde não estavam 

definidas.  

Neste domínio, de elevado impacto possível sobre os utentes das zonas balneares, é 

fundamental que seja continuado o esforço de construção de inventários de instabilidades por 

observação direta no terreno, para permitir calibração mais eficiente e segura das faixas de 

risco e melhorar o conhecimento sobre a ocorrência das instabilidades nas arribas, para 

prevenir ou fundamentar intervenções necessárias em tempo útil. 

 

1.4 Enquadramento das soluções de intervenção 

1.4.1 Litoral de arriba 

Neste domínio foi definido um quadro de referência objetivo e pormenorizado de 

especificações técnicas, restrições e recomendações a aplicar em projetos de intervenção 

nas arribas que se tornem necessários para reduzir riscos, preservar património ou assegurar 

a estabilidade e segurança de projetos de estruturas que envolvam o uso da orla costeira, 

assegurando simultaneamente a preservação paisagística e ambiental do litoral de arriba.  

Para este bloco de trabalhos contou-se com a experiência prévia e soluções desenvolvidas no 

litoral central do Algarve e na área de intervenção do presente projeto, fundamentalmente da 

responsabilidade de técnicos da APA, I.P./ARH do Tejo e Oeste, da observação do 

comportamento de obras existentes e da experiência da equipa do projeto. 
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Definiram-se os princípios orientadores dos estudos de base a realizar para apoiar os projetos 

de intervenção, assim como recomendações específicas relativas aos diferentes tipos de 

intervenções nas arribas, organizadas de acordo com os condicionalismos locais (praias e usos 

balnear sazonal ou praias em meio urbano, de uso intenso durante todo o ano), para que as 

intervenções compatibilizem a segurança de pessoas e bens, com a preservação da paisagem, 

a durabilidade das obras e a economia de meios a despender.  

 

1.4.2 Litoral arenoso 

A caraterização da capacidade de ocupação das praias assentou em metodologia proposta na 

bibliografia (M1) para a limitação e quantificação de áreas de utilização balnear (AUB) em 

contexto litoral baixo e arenoso, que foi verificada por método independente (M2) 

desenvolvido no âmbito deste projecto.  

Na generalidade dos casos estudados, verificou-se que os resultados obtidos por ambos os 

métodos são semelhantes. Em praias refletivas, caracterizadas por retenção sedimentar 

elevada e superfície de berma extensa, persistentes no tempo, a utilização dos dois métodos 

produz resultados idênticos. Pelo contrário, em praias muito magras ou caracterizadas por 

variabilidade apreciável da retenção sedimentar e da superfície intertidal e supratidal, será 

preferível optar pela metodologia M2, recorrendo a bases topográficas em vez de imagens do 

terreno. Independentemente da metodologia adotada, a variabilidade morfológica de escala 

sazonal a interanual das praias é a característica que mais influencia a dimensão e a 

configuração das áreas de utilização balnear, pelo que não é possível caracterizar a capacidade 

de carga de uma praia por um valor único, estável no tempo; antes pelo contrário, a 

consideração explícita daquela variabilidade morfodinâmica aconselha a que aquele indicador 

seja fornecido sobre a forma de um intervalo. A marcação de AUB deve ser efetuada caso a 

caso e a atualizada a par de eventuais revisões dos critérios de ordenamento do espaço 

balnear e região adjacente, com implicações óbvias no traçado das faixas representativas da 

“distância cómoda”. 

 

O estabelecimento de critérios e metodologias para a avaliação e verificação da linha da 

máxima preia-mar de águas vivas equinociais foi efetuado com base na avaliação das 

definições-base e critérios propostos na metodologia desenvolvida pela ARH do Algarve para a 

delimitação da LMPMAVE, de modo a aferir da sua replicabilidade para o troço costeiro sob 

jurisdição da APA, I.P./ ARH do Tejo e Oeste. 

Neste contexto foram definidos os seguintes aspetos: a) Estabelecimento de um conjunto de 

definições-base sobre o limite de alcance do espraio das ondas sobre o litoral; b) Estudo do 

regime de marés e definição da cota de máxima preia-mar de águas vivas equinociais; c) 

Estudo do regime de agitação e definição dos parâmetros caracterizadores de condições 

médias para a costa ocidental portuguesa; d) Medições sistemáticas das características 

morfossedimentares das praias, incluindo a posição da linha de máximo espraio; e) 
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Caracterização do forçamento oceanográfico coevo do levantamento da linha de máximo 

espraio medida no terreno; f) Construção de uma base de dados de campo e extração de 

relações que permitam relacionar a localização da linha de máximo espraio com o forçamento 

oceanográfico e as características morfossedimentares da zona litoral; g) Determinação da 

linha da máxima preia-mar de águas vivas equinociais (LMPMAVE) em condições de agitação 

médias; h) Comparação dos resultados com elementos geomorfológicos dos perfis de praia. 

 

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

de jurisdição da APA, I.P./ARH do Tejo e Oeste desenvolvido neste trabalho corrobora a 

aplicabilidade dos conceitos, metodologias e soluções propostas para o litoral do Algarve 

(estudo e parecer sobre a delimitação da linha da máxima preia-mar de águas vivas 

equinociais na faixa costeira sob jurisdição da APA I.P./ARH Tejo). As únicas e raras exceções 

foram detetadas em locais onde o traçado da LMPMAVE oficial não respeita os critérios de 

base morfológica (erros de demarcação) ou se encontra desatualizada face à evolução ocorrida 

desde 2005 (base utilizada na sua marcação). Esta conclusão sustenta o disposto no Despacho 

n.º 12/2010 de 25 de janeiro, do presidente do Instituto da Água (INAG), que generaliza aquela 

abordagem à totalidade do território costeiro nacional, e ainda o disposto na Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 81/2012 de 3 de outubro, que aprova as orientações estratégicas de 

âmbito nacional e regional para a delimitação da REN (Reserva Ecológica Nacional) a nível 

municipal.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

litoral. 

 

2 Estudo de caso da Costa da Caparica 

A Costa da Caparica corresponde ao extremo norte da Unidade Litoral que constitui o arco 

litoral Caparica-Espichel, pelo que o presente estudo se estendeu para sul, incluindo para além 

da praia de São João, praias entre esporões e Saúde, e três áreas-piloto representativas da 

dinâmica sedimentar deste troço costeiro: a Praia da Rainha, praia da Fonte da Telha e praia da 

Lagoa de Albufeira. 
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Foi criada uma rede de pontos de referência instalados nas áreas-piloto para apoio à realização 

de levantamentos topográficos, e definiram-se as localizações e rumos de perfis de praia, 

objeto de monitorização de projetos desenvolvidos pelo Departamento de Geologia da 

Faculdade de Ciências e Centro de Geologia da Universidade de Lisboa (GeoFCUL e CeGUL), em 

colaboração com a APA I.P./ARH do Tejo e Oeste. A base de dados referente a este troço litoral 

inclui, à semelhança das restantes áreas-piloto monitorizadas no âmbito do presente projeto, 

os elementos de campo (dados GPS, fichas de campo, registo fotográfico) e laboratoriais 

(dados geográficos, processamento de amostras de sedimento) referentes aos levantamentos 

trimestrais levados a cabo durante os dois anos e meio do programa de monitorização. 

 

A caracterização da variabilidade morfodinâmica sazonal e pós-temporal das praias da Costa 

da Caparica e a caracterização das evoluções morfológicas e volumétricas da praia de S. João 

da Caparica, assente nos resultados da monitorização, mostram que a Praia de S. João da 

Caparica experimenta variações volumétricas de magnitude considerável no sector subaéreo 

do perfil, com perdas/ganhos sazonais da ordem de 104 m3 e migração da linha de costa de 

largas dezenas de metros, capaz de afetar toda a superfície da praia emersa até ao seu limite 

terrestre. Os resultados sugerem igualmente que a variabilidade sazonal é dominada por 

rotação no sentido horário, com erosão e recuo do setor noroeste e acreção no setor sudeste 

até setembro, e comportamento inverso no outono e primeiros meses do inverno marítimo, 

entre setembro e dezembro. Esta oscilação em torno de um centro de rotação localizado 

preferencialmente na metade norte da praia, que implica para além das trocas sedimentares 

de natureza transversal, transferência longilitoral de sedimento parece caracterizar a resposta 

morfodinâmica mais frequente às solicitações oceanográficas permanentes. Em situação de 

tempestade muito intensa, como a de janeiro de 2013, a totalidade da praia subaérea perde 

sedimento, o qual é transferido para o domínio imerso do perfil de praia, não tendo sido 

possível medir o intervalo de tempo requerido para recuperação volumétrica total, admitindo-

se que o mesmo será superior a cinco meses. 

O período de monitorização abrangido neste trabalho é, ainda assim, insuficiente para detetar 

uma tendência de evolução ou um padrão de variação interanual do sistema costeiro. Só uma 

monitorização continuada a escala plurianual permitirá relacionar com objetividade as 

alterações medidas com o forçamento oceanográfico e constrangimentos geomorfológicos 

locais, construir modelos robustos de resposta a eventos extremos, separar a variabilidade 

sazonal de tendências de longo-prazo e avaliar ações de planeamento e gestão do litoral, de 

forma a poder antecipar e responder atempadamente a situações de risco. Ainda assim, os 

elementos aqui reportados constituem uma referência, utilizável para comparação com 

elementos anteriores ou que venham a ser colhidos no futuro. 

A avaliação das ZAM permitiu cartografar unidades de território suscetíveis a erosão, 

galgamento e inundação oceânica, para os horizontes temporais 2050 e 2100 nas áreas-piloto 

do troço litoral Caparica-Espichel (Determinação e cartografia da perigosidade associada à 

erosão de praias e ao galgamento oceânico na Costa da Caparica). Na maior parte das praias 

estudadas, as ZAM cartografadas para o horizonte temporal de 2050 apresentam larguras 
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razoavelmente homogéneas com valores médios da ordem de 30-40 m. Em contraste, as ZAM 

calculadas para o horizonte temporal de 2100 apresentam comportamento muito heterógeno 

relativamente à distribuição espacial da largura. Por exemplo, a largura média das ZAM na 

zona imediatamente a sul dos esporões da Caparica é superior a 250 m (valor ainda assim 

subestimado por limitações do suporte cartográfico), enquanto na praia da Rainha, e para sul 

desta, decrescem para valores na ordem de 100-130 m. 

 

A verificação/estudo da adequabilidade das faixas de risco/salvaguarda definidas no POOC 

em vigor para a Costa da Caparica efetuada mediante avaliação comparativa com as faixas 

correspondentes às ZAM determinadas no âmbito do presente estudo, mostra, na 

generalidade dos casos, necessidade de revisão dos critérios adotados em sede do POOC. Esta 

conclusão assenta na verificação de que as das faixas de risco delimitadas em litoral baixo e 

arenoso subestimam a área efetivamente ameaçada em grande parte dos casos. De um modo 

geral, os critérios definidos no POCC não contemplam especificidades de cada local ou troço 

costeiro, nem têm em conta horizontes temporais explícitos, conduzindo ao traçado de 

polígonos que podem perder muito facilmente a sua função de proteção. Recomenda-se que a 

delimitação das faixas de perigosidade associada à erosão costeira e ao galgamento oceânico 

siga os critérios definidos no Entregável 1.3.2.a Determinação e cartografia da perigosidade 

associada à erosão de praias e ao galgamento oceânico, o qual entra em consideração com as 

caraterísticas, de natureza local, do regime de agitação incidente, do histórico de evolução da 

linha de costa bem como das características dos temporais mais intensos expectáveis para 

cada horizonte temporal em análise, capazes de produzir relocalização da totalidade do perfil 

de praia.  

 

3 Estudo da Lagoa de Albufeira 

3.1 Introdução 

A Lagoa de Albufeira está situada na orla ocidental da Península de Setúbal, no concelho de 

Sesimbra, cerca de 20 km a sul de Lisboa. Ocupa atualmente em média uma superfície de 

aproximadamente 1.3 km2 e apresenta uma geometria alongada com o eixo maior oblíquo 

relativamente à linha de costa, orientado SW-NE; tem um comprimento máximo de 3.5 km e 

uma largura máxima de 625 m.  

A laguna é formada por dois corpos contíguos - a Lagoa Pequena (assim designada na 

toponímia local) e o corpo lagunar principal a Lagoa Grande - ambos ligados por um canal 

estreito, sinuoso e pouco profundo. A Lagoa Grande é constituída por dois corpos elípticos, 

separados por duas cúspides arenosas aproximadamente simétricas, localizadas em margens 

opostas, sendo a da margem direita dupla. 
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O espaço lagunar apresenta profundidades crescentes para jusante. O corpo mais profundo 

corresponde à elipse oeste da Lagoa Grande, com profundidades máximas entre 12 e 12.5 m 

(NMM) no extremo poente, junto ao sopé do talude interno dos depósitos interiores. No 

entanto, a maior parte desta elipse apresenta profundidades entre 10 e 12 m (NMM), sendo 

igualmente esta a profundidade do canal de ligação das elipses oeste e leste da Lagoa Grande.  

A elipse leste da Lagoa Grande exibe maioritariamente profundidades entre 8 e 10 m (NMM), 

apresentando declive forte no seu extremo interno, onde as cotas sobem para valores de 0-2 

m (NMM) nas proximidades do delta da ribeira de Aiana e do canal de ligação à Lagoa 

Pequena. A Lagoa Pequena é, na generalidade, pouco profunda (cotas de -2 m NMM), 

apresentando maiores profundidades junto à margem sul (cotas de -6 m NMM). 

A espessura da coluna de água varia consideravelmente no tempo, pelo que, com a barra 

fechada e em anos de pluviosidade elevada, esta pode exceder 20 m na Lagoa Grande e 6 m na 

Lagoa Pequena (embora excecionalmente, como no inverno de 1990).  

A Lagoa de Albufeira está separada do oceano por uma barreira arenosa soldada ancorada às 

praias adjacentes que com ela se alinham. A barreira apresenta orientação aproximada N-S, 

um comprimento de 1200 m e largura variável entre 610 m, a norte, e 430 m, a sul; é 

constituída por: (1) um cordão litoral propriamente dito, que engloba a praia formada por 

areias grosseiras, refletindo um nível energético elevado, uma duna frontal em diferentes 

estádios de evolução/degradação e depósitos de galgamento ativos; e (2) por depósitos 

arenosos interiores constituídos por bancos de areia amalgamados, originados pelo 

galgamento do cordão litoral em situação de barra fechada e por fragmentos de antigos deltas 

de enchente, acumulados em situação de barra aberta; os depósitos interiores, recortados por 

canais de maré ativos ou desativados, apresentam uma largura média de 250 m, verificando-se 

uma tendência para aumento significativo dessa largura e redução da profundidade, devido à 

captura de areias promovida pelos sucessivos episódios de reabertura/fecho da barra de maré.  

Com o intuito de evitar a eutrofização do hidrossoma lagunar, todos os anos se abre 

artificialmente uma barra de maré nos meses de março/abril, cuja localização tem variado ao 

longo do tempo: os canais desativados localizados a norte são testemunhos de antigas 

aberturas e os canais ativos, mais recentes, posicionam-se a sul. 

Após a abertura artificial, a barra de maré evolui naturalmente até à colmatação total, 

passando por diversos estádios de reorganização morfológica.  

A Lagoa de Albufeira recebe sedimentos do continente, por via fluvial e através da erosão das 

margens; e do mar, pela barra de maré em situação de barra aberta e por episódios de 

galgamento em situação de barra fechada. Os materiais continentais são constituídos por 

mistura de areias e vasas, ficando as primeiras depositadas nas margens lagunares e nos 

leques aluviais enquanto as segundas viajam para os depocentros lagunares, quer na Lagoa 

Pequena, quer na Lagoa Grande. Os materiais marinhos são constituídos apenas por areias que 

se depositam na zona da embocadura sob a forma de deltas de enchente e leques de 

galgamento. 
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Após ensaios bem-sucedidos nas décadas de 70/80 com o apoio do antigo Instituto de 

Investigação das Pescas, foi introduzida na Lagoa de Albufeira a produção de elevada 

densidade de mexilhões em jangadas flutuantes com cordas suspensas, que servem de 

substrato de crescimento. O Mytilus edulis (mexilhão) é um molusco bivalve séssil, isto é, vive 

fixo ao substrato - rochas ou estruturas construídas pelo Homem, facilitando a atividade de 

cultura de mexilhão – miticultura. Sendo organismos filtradores eficientes, podem atingir 

elevada biomassa em áreas onde a predação e a competição são baixas, como é o caso das 

miticulturas.  

 

3.2 Comportamento morfodinâmico da barra de maré da Lagoa de 

Albufeira 

A. Abertura e longevidade da barra de maré 

A abertura da barra de maré é, em regra, concretizada com recursos a meios mecânicos 

(retroescavadoras, pás mecânicas, camiões basculantes) e só excecionalmente se assiste a uma 

reabertura natural promovida por galgamento oceânico durante tempestades extremas, em 

invernos pluviosos, capazes de elevar significativamente a cota do espelho de água lagunar.  

A ligação ao mar permanece durante um intervalo de tempo variável, de poucos dias a vários 

meses, dependendo das condições oceanográficas, da condição inicial do corpo aquoso 

lagunar e da reorganização morfológica local do sistema barra de maré nos dois dias que 

sucedem à operação de reabertura. Em alguns anos, a barra mantem-se ativa durante 8 a 11 

meses, noutros a longevidade reduz-se a alguns dias. Em alguns anos foi necessário re-

intervencionar a barra várias vezes, noutros o sistema manteve-se ativo sem necessitar de 

reintervenção. Os elementos recolhidos no âmbito do presente estudo mostram que as 

relações entre a longevidade da barra e as variáveis reguladoras não são simples; no estado 

atual dos conhecimentos, não é possível avançar uma solução que permita prever aquela 

longevidade com um grau de incerteza aceitável, conhecidos os parâmetros da maré e a cota 

do espelho de água lagunar à data da operação de abertura, bem como as características da 

agitação marítima costeira (altura, rumo, período) prevista para os dias posteriores aquela 

operação. 

A operação de robustecimento do cordão dunar completada no inverno de 1996/97, que 

incluiu deposição de sedimentos dragados dos depósitos interiores sobre o raso de barreira, 

formando um aterro com perfil trapezoidal e cotas apicais da ordem de 9 m (NMM), confinou 

ao sector sul da barreira a região disponível para a (re)abertura artificial (ou natural) do canal 

da barra e restringiu consideravelmente o comprimento da faixa de divagação da barra de 

maré. Os elementos disponíveis não permitem sustentar que esta intervenção tenha 

aumentado o tempo de atividade da barra de maré. É porém plausível que o desassoreamento 

da região marginal da laguna correspondente aos bancos internos tenha produzido um 

dispositivo morfológico mais favorável à manutenção da barra de maré.   
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 A eficácia da reabertura será potencialmente maximizada se ocorrer na Primavera, em ciclo de 

águas vivas equinociais (Março-Abril) a fim de maximizar o gradiente hidráulico entre o 

espelho de água lagunar e o nível do mar. Se as condições de maré favoráveis ocorrerem em 

mais que um dia, deverá ser escolhida a data que corresponda a condição de agitação de baixa 

energia. A operação de abertura deve ser planeada para que o instante de estabelecimento da 

comunicação entre a laguna e o mar ocorra entre 2 a 3 horas depois da estofa de preia-mar. A 

localização do novo canal deve atender ao rumo preferencial de divagação da barra (para sul), 

à largura da barreira (preferencialmente onde for mais estreita) e à proximidade à cabeceira 

de canal bem desenhado nos fundos lagunares adjacentes. Os dragados removidos durante as 

operações de preparação e durante os trabalhos de abertura devem ser colocados em local 

que não intersecte a faixa da barreira previsivelmente afetada pela divagação do canal da 

barra.  

 

B. Morfodinâmica sazonal da barra de maré 

Uma vez estabelecida comunicação entre a laguna e o mar, observa-se um fluxo de descarga 

inicial muito intenso, com duração típica da ordem de 7 a 9 horas. Este escoamento gera 

velocidades instantâneas superiores a 5 ms-1, e favorece o desenvolvimento de um canal 

simétrico, retilíneo, com talvegue muito encaixado relativamente à cota da berma de praia. As 

cotas mínimas de encaixe observadas encontram-se no intervalo altimétrico do nível médio do 

mar (NMM) ao ZH (Zero hidrográfico) e preferencialmente mais próximas do NMM.  

Os sedimentos expulsos para o oceano organizam-se sob a forma de um delta de vazante 

subtidal localizado inicialmente no enfiamento da embocadura e, no domínio lagunar 

adjacente ao lado interno da barreira, assiste-se ao início da formação de outro delta, mas 

acumulado a favor da enchente. 

Uma vez regularizado o escoamento das marés, a barra inicia um processo de alargamento das 

margens e de divagação. Em consequência do aumento da secção hidráulica do canal e da 

diminuição do prisma de vazante, as velocidades da corrente no canal da barra diminuem 

rapidamente para valores máximos de 1.5 a 2.5 m/s na vazante. Na fase de enchente, as 

velocidades máximas de corrente variam entre 1.5 e 2.5 m/s ao longo de todo o ciclo de vida 

da barra de maré. 

 A divagação do canal da barra e dos bancos arenosos (de enchente e de vazante) que se lhe 

associam faz-se a favor do sentido da deriva litoral residual prevalecente no intervalo de 

tempo em que este sistema se encontra ativo. Na primavera e verão marítimos, o transporte 

longilitoral é aqui preferencialmente dirigido para sul pelo que a barra divaga 

preferencialmente neste sentido, com erosão da margem sul e acumulação do lado norte. No 

entanto, em épocas caracterizadas por ondulação persistente de oeste ou rodada a sul do 

oeste, a deriva litoral inverte o sentido, o que tem como consequência uma inversão para 

norte do sentido habitual de migração da barra.  
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Esta segunda etapa do ciclo de vida da barra pode durar até 10 meses. O canal da barra alarga 

à custa da erosão de ambas as margens, adquire secção em U e o canal da barra meandriza, 

promovendo o desenvolvimento de barras de meandro intertidais. A cota de fundo do canal 

eleva-se à custa de assoreamento e a secção hidráulica reduz-se progressivamente por 

crescimento do comprimento das barras de meandro que rapidamente alcançam cota no 

domínio intertidal superior e adquirem o perfil caraterístico de uma praia de barreira. O delta 

de vazante evolui para uma barra de espalho também intertidal, que se aproxima de terra e 

adquire uma configuração alongada, paralela à praia e excêntrica relativamente ao eixo de 

simetria do canal inicial. A sua evolução posterior caracteriza-se por aproximação inexorável à 

boca da barra e soldadura parcial à praia ou às barras de meandro mais externas. Do lado 

interno, o delta de enchente desloca-se com o canal da barra, abandonando segmentos 

arenosos e construindo novos lobos de areia no enfiamento do canal. Em consequência, 

assiste-se a um aumento do comprimento total e da complexidade morfológica deste sistema 

de drenagem à medida que a barra se afasta da localização inicial e concomitante diminuição 

da respetiva eficiência hidráulica. Nestas circunstâncias pode ocasionalmente observar-se 

recolocação do canal principal a norte, em consequência de rotura promovida por galgamento, 

permitindo o reinício de um ciclo de migração para sul, com prolongamento eventual do 

tempo de vida útil da barra. Este último padrão de evolução deixou de ter expressão 

significativa depois de 1997, após a construção do aterro acima referido, visto que a 

envergadura da “duna artificial” é suficiente para inibir o galgamento e a extensão da faixa de 

divagação foi significativamente encurtada relativamente ao seu comprimento anterior.   

No estádio final da evolução, a barra de maré é desativada. A nova barreira evolui primeiro em 

altura e depois em largura, através da acreção de sucessivas lâminas arenosas depositadas por 

galgamentos oceânicos que, depositando carga sedimentar no tardoz da barreira, lhe 

aumentam a cota apical e promovem a agradação e progradação da barreira, até que esta se 

alinha com as praias a norte e sul.  

A duração da fase de vazante é sempre superior à de enchente, o que sugere dominância de 

enchente no que respeita ao transporte sedimentar residual.  

A modelação hidro-morfológica da região da barra de maré entre janeiro e outubro de 2010 

sugere que, a esta escala temporal e para as condições de forçamento vigentes nesse intervalo 

de tempo (NAO de inverno fortemente negativa), o sistema barra de maré terá operado como 

exportador líquido de sedimentos. A resultante do balanço entre erosões e acumulações foi 

negativa mas de pequena magnitude (40000 m3). A fonte sedimentar que justifica a quase 

totalidade daquelas perdas sedimentares é a erosão da extremidade sul do aterro que 

constitui a duna artificial, motivada pela meandrização e divagação para norte do canal 

periférico norte. Na ausência daquele aterro, a resultante do balanço sedimentar seria 

praticamente nula ou indicaria ligeira dominância da enchente, ocorrendo principalmente 

intensa movimentação de sedimentos no interior do domínio.  

A quantificação das perdas e ganhos sedimentares no sistema barra de maré baseado na 

comparação de levantamentos de terreno no mesmo intervalo de tempo valida, nos seus 
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traços essenciais, as conclusões anteriores. Os resultados obtidos sugerem equilíbrio entre 

ganhos e perdas sedimentares no domínio do sistema barra de maré. O saldo global tem 

magnitude reduzida (20000 m3) e sinal positivo, indicando retenção sedimentar, com fonte 

mais provável no sistema costeiro. Este valor é pequeno quando comparado com a magnitude 

das erosões totais (610000 m3) e acumulações totais (630000 m3) medidas no período de 

monitorização. As variações volumétricas mais significativas entre levantamentos sucessivos 

associam-se à evolução da praia submarina e divagação/recolocação do canal da barra e dos 

canais norte e sul periféricos ao delta de enchente (que afetaram a duna artificial), e têm 

magnitudes entre 10000 e 50000 m3 entre levantamentos consecutivos. Os sedimentos 

acumulados no delta de vazante em consequência da abertura da barra são incorporados na 

barreira ou perdidos para fora do sistema, por deriva litoral. Considerando todo o ciclo de vida 

da barra, os volumes erodidos e sedimentados no domínio estudado são semelhantes, 

eventualmente com ligeira dominância da acumulação, pese embora a elevada magnitude da 

variabilidade sazonal.  

Os padrões de reorganização morfológica da barra de maré da Lagoa de Albufeira após a 

operação de abertura artificial repetem-se, nos seus traços essenciais, em cada ciclo de vida da 

barra, embora com duração diferente. A gestão da eficácia das trocas de água entre a laguna e 

o oceano deve respeitar este padrão de comportamento, característico dos sistemas de 

laguna-barreira, pelo que a adoção de soluções de gestão da eficácia das trocas de massa 

entre a laguna e o oceano desenhadas para fixar a embocadura deve ser rejeitada. 

 

C. A duna artificial e a faixa de divagação da barra de maré 

O comprimento da faixa de divagação da barra anterior à construção da duna artificial reduziu-

se em consequência direta daquela intervenção mas os processos naturais têm reduzido 

progressivamente o comprimento longitudinal daquele aterro à custa da amputação 

persistente (embora sincopada no tempo) da sua extremidade sul. Em consequência, as 

operações de reabertura que se sucederam ao longo dos últimos 15 anos, têm determinado 

uma posição inicial do canal da barra sucessivamente mais chegada a norte. A extrapolação 

linear para o futuro das tendências de evolução monitorizadas nos últimos 20 anos, sugerem 

que os processos naturais se encarregarão, num intervalo de 10 a 15 anos, de devolver uma 

configuração natural ao sistema praia-duna da barreira da Lagoa de Albufeira. Esta 

modificação permitirá ampliar significativamente a dimensão da faixa de divagação da barra, 

com efeitos no aumento da longevidade da barra.  

 

D. Relações empíricas entre secção da barra e prisma de maré 

No âmbito dos trabalhos desenvolvidos neste projeto modelou-se a propagação da maré 

através da barra da Lagoa de Albufeira com o objetivo de testar a aplicabilidade das relações 

empíricas entre volume do prisma de maré e a menor secção hidráulica do canal da barra. Os 

resultados sugerem que aquelas relações – parametrizadas para o caso de embocaduras 
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providas de um ou nenhum molhe - são aplicáveis à barra da Lagoa de Albufeira mas apenas 

em condição de águas vivas; por esta razão, a utilização daquelas soluções deve ser 

unicamente efetuada naquela condição de maré e considerando dados sinópticos de ambas as 

variáveis.  

 

E. Conclusões e recomendações 

A (re)abertura artificial da barra de maré da Lagoa de Albufeira é necessária para garantir a 

qualidade ambiental deste espaço lagunar.  

Esta operação tem sido efetuada com recurso a meios mecânicos (retroescavadoras, pás 

mecânicas, camiões basculantes) e julga-se que esta solução é claramente preferível a outras 

opções mais pesadas e rígidas que envolvam fixação da barra. A identificação e manutenção 

de um conjunto de equipamentos necessários para a operação de abertura e de eventuais 

reaberturas da barra oferece uma solução eficaz para garantir os objetivos da promoção das 

trocas de massa entre a laguna e o oceano sempre que necessário. 

A dragagem efetuada no domínio interno próximo da barra de maré no inverno de 1996/97 

rebaixou os fundos lagunares e pode ter contribuído para que a longevidade da barra tenha 

sido, no passado recente, superior à que a caracterizaria se essa operação não tivesse tido 

lugar. Por outro lado, a utilização dos dragados assim obtidos para construir uma duna artificial 

sobre o raso de barreira não produziu aumento daquela longevidade e constringiu a faixa de 

divagação da barra de maré à metade sul da barreira. 

A avaliação das perdas e ganhos volumétricos do sistema barra de maré sugere que esse 

domínio é sede de trocas sedimentares intensas com resíduo anual virtualmente nulo ou de 

muito pequena magnitude. O sinal desse resíduo favorece em geral a retenção sedimentar 

mas a elevada variabilidade interanual pode inverter este sinal com alguma frequência. Neste 

contexto, seria expetável que a intervenção de desassoreamento dos fundos levada a cabo em 

1997 ainda tivesse expressão morfológica no presente, pelo que, à luz dos elementos 

disponíveis, não se considera imperioso nem necessário concretizar nova operação de 

dragagem com o objetivo de melhorar a eficácia das trocas sedimentares entre o oceano e a 

laguna, com expressão na taxa de renovação da água lagunar e na longevidade da barra.  

As relações empíricas estabelecidas na literatura entre dimensões da secção da embocadura e 

prisma de maré são aplicáveis ao caso da Lagoa de Albufeira se a parametrização destas 

variáveis se reportar a dados sinópticos e em condições de águas vivas.    

A eficácia da reabertura da barra será potencialmente maximizada se ocorrer em Março-Abril, 

em ciclo de águas vivas e o escoamento da água retida na laguna deve iniciar-se 2 a 3 horas 

depois da estofa de preia-mar, devendo, se possível escolher-se uma data na qual as condições 

de agitação sejam de baixa energia. O novo canal deve localizar-se no extremo norte da faixa 

de divagação habitual da barra, em local onde a herança morfológica do canal escavado na 

última abertura possibilite o guiamento de correntes e minimize a largura da barreira. Os 
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dragados removidos durante as operações de preparação e durante os trabalhos de abertura 

devem ser colocados em local que não intersecte a faixa da barreira previsivelmente afectada 

pela divagação da barra.  

 

F. Lacunas de informação e trabalhos futuros 

Apesar do número de trabalhos realizados neste espaço lagunar e do esforço de monitorização 

desenvolvido no âmbito deste projeto, subsistem lacunas de informação que importa 

colmatar.  

A elevada intensidade dos campos de correntes, dos processos morfossedimentares e da 

morfodinâmica que caracterizam a evolução do sistema barra de maré durante um ciclo de 

vida, aliada à pequena dimensão do sistema, condicionam a capacidade de o instrumentar. Em 

consequência, os levantamentos topohidrográficos da barra completados até hoje são em 

número reduzido e cobrem parte da superfície do sistema, faltando levantamentos sinópticos 

globais de alta resolução; faltam também medições objetivas de campos de correntes e 

levantamentos morfológicos de alta resolução no espaço e no tempo necessários para 

descrever a variação morfológica sinóptica no canal da barra, dos bancos interiores e dos 

fundos exteriores até à profundidade de fecho. Estes dados e levantamentos devem ser 

repetidos em cada ciclo de vida da barra de maré até se obterem séries de observações que 

permitam separar com clareza os sinais da variabilidade sazonal/interanual das tendências de 

evolução de escala plurianual a multidecenal.   

Não existe e importa organizar um registo sistemático das datas de abertura, de eventuais 

reaberturas, e fecho da barra de maré da Lagoa de Albufeira, contendo indicação da cota do 

espelho de água lagunar no momento anterior a cada abertura. 

Seria de todo conveniente a instalação permanente de pelo menos um transdutor de pressão - 

ou de equipamento equivalente de medição de níveis de água – na Lagoa Grande, com registo 

automático de níveis com frequência horária ou superior, e a organização de um sistema de 

vigilância/manutenção deste equipamento e de recolha e organização destes dados. Uma vez 

instalado, este local poderia facilmente ser instrumentado com equipamento correntométrico 

ou de medição da qualidade da água.  

Os trabalhos de caracterização da evolução batimétrica dos fundos da Lagoa de Albufeira e de 

caracterização da morfologia das margens e da barreira, iniciados no presente projeto, 

requerem continuidade, para garantir que a curto prazo exista uma base de dados de 

monitorização com qualidade suficiente para possibilitar comparação entre descrições 

“instantâneas”, abordagem quantitativa aos padrões de evolução morfológica do sistema a 

escalas temporais diferentes, e explicação das variações observadas fundamentada no 

conhecimento de processos mofossedimentares efetivamente medidos no campo. Estes 

elementos são também o pilar essencial para validar os resultados de modelos numéricos, 

nomeadamente hidrodinâmicos e hidromorfológicos, cuja utilidade no contexto dos objetivos 

de gestão desta barra de maré é inquestionável.  
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3.3 Características físico-químicas do hidrossoma lagunar 

As características físico-químicas do corpo aquoso da Lagoa de Albufeira são 

fundamentalmente influenciadas pela dualidade imposta pela presença/ausência de barra de 

maré e pelos parâmetros meteorológicos, dos quais se destacam a precipitação - que 

influencia a descarga fluvial - e a temperatura, e cujos comportamentos são marcadamente 

sazonais. A estas características naturais junta-se a influência antrópica. 

Durante as primeiras 48h após a abertura da barra de maré ocorre a exportação de grande 

volume de água lagunar superficial para o oceano, possibilitando a entrada de água salina 

oxigenada que contribui como fonte renovadora de oxigénio, conduzindo ao aumento da 

salinidade, à superfície, e do teor de oxigénio dissolvido (O.D.), em profundidade bem como do 

pH da massa de água lagunar. Esta renovação é mais lenta na Lagoa Pequena. Para uma 

renovação completa são necessárias semanas ou circunstancialmente meses, sendo o O.D. o 

parâmetro que mais rapidamente se altera, como consequência do seu rápido consumo pela 

degradação da matéria orgânica (M.O.). Esta depleção começa assim que as trocas com o 

oceano diminuem (canal assoreado poucos dias antes do encerramento). 

A temperatura da água superficial tem uma relação direta com a temperatura atmosférica e 

por isso a sua variação é predominantemente sazonal. À superfície, a temperatura da água é 

mais baixa no Inverno e mais alta no Verão e mantém-se com valores semelhantes até cerca 

de 2 a 4 m de profundidade. A termoclina encontra-se entre os 2-4 e 6 m de profundidade e 

nela ocorre aumento deste parâmetro no Inverno e diminuição no Verão. A partir dos 6 m de 

profundidade, a temperatura é novamente homogénea, com águas mais quentes no fundo 

relativamente às superficiais no Inverno, verificando-se a situação oposta no Verão. Em 

situação de barra fechada, ocorre acentuada estratificação térmica, que está relacionada com 

a estratificação da salinidade, correspondendo aos maiores valores desta os valores mais 

elevados de temperatura. Em situação de barra aberta, existe maior homogeneidade na massa 

de água, podendo igualmente estratificar, embora com menor gradiente. 

Quando a barra está fechada, existe forte estratificação da massa de água relativamente à 

salinidade, com uma camada de água doce a salobra que flui sobre uma camada de água 

salobra a salgada, mais densa. A haloclina ocorre normalmente entre 2-3 m e 5-6 m de 

profundidade. Em situação de barra aberta, ocorre grande homogeneidade da salinidade ao 

longo da coluna de água; a salinidade é mais baixa durante a época das chuvas e semelhante à 

da água do mar (35‰) na época estival. A salinidade na Lagoa Grande é normalmente superior 

à da Lagoa Pequena devido à existência de fluxo fluvial mais importante que desemboca nesta 

última.   

O oxigénio dissolvido é uma das variáveis fundamentais para os biota dos ambientes 

lagunares. Em situação de barra fechada, os valores de oxigénio dissolvido são mais elevados à 

superfície e uniformes até cerca de 2-3 m de profundidade, devido quer à mistura com o 

oxigénio atmosférico quer devido à biomassa existente na camada fotossensível da coluna de 

água. A oxiclina ocorre entre 2 e 4-6 m, sendo este parâmetro novamente homogéneo até ao 
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fundo, com valores típicos próximos de zero (condições anóxicas). De acordo com alguns 

autores, concentrações extremamente baixas de oxigénio dissolvido, inferiores a 4 mg/l, são 

preocupantes do ponto de vista ambiental, o que pode acontecer na Lagoa de Albufeira a 

pouca profundidade, principalmente em situação de ausência de barra de maré. No entanto, 

em barra aberta, o oxigénio dissolvido pode ter valores mais homogéneos ao longo da coluna 

de água se esta tiver grande percentagem de renovação. Porém, no caso de uma fraca 

renovação da massa de água lagunar, a estratificação e condições de anoxia junto ao fundo, 

podem perdurar. 

Os valores de anidrido carbónico livre na água lagunar da Lagoa de Albufeira são baixos de 

forma geral à superfície, aumentando junto ao fundo em situações de anoxia (normalmente 

em situação de barra fechada) pela degradação da matéria orgânica do sedimento. A 

concentração deste componente nas águas lagunares é controlada, não só pela degradação da 

matéria orgânica mas também pelos valores de pH, que sendo superiores a 8.3 inibem a 

manutenção do carbono em CO2, promovendo a sua passagem a ião carbonato (CO3
2). A 

variação das concentrações dos sulfitos e sulfatos na água lagunar são um reflexo, 

principalmente, dos valores de salinidade do hidrossoma mas em profundidade podem ter 

sido sobrestimados, principalmente nas campanhas em que o hidrossoma se encontra 

fortemente estratificado, com hipolimnion anóxico e redutor. O fósforo total só ocorre em 

quantidade mensurável na água lagunar em situação de barra aberta. Os hidrocarbonetos 

totais só ocorrem acima do limite de quantificação em Abril e Junho de 2011, sendo os valores 

obtidos em Junho inferiores aos de Abril. Não sendo mensuráveis nas águas das ribeiras 

afluentes, podem ter origem no próprio sistema lagunar. Os fenóis e o azoto amoniacal, 

ocorrem de forma geral abaixo do limite de quantificação ou muito próximo deste. Os nitritos 

e nitratos, e por vezes o azoto amoniacal, surgem em concentrações mais elevadas na região a 

montante, sugerindo uma possível proveniência da bacia hidrográfica. 

 

3.4 Características físico-químicas das linhas de água afluentes 

As águas das ribeiras da Apostiça, da Ferraria e de Aiana são doces, com temperaturas que 

refletem principalmente as oscilações da temperatura atmosférica. Os valores de pH são 

elevados (águas fracamente alcalinas a alcalinas), podendo pontualmente ser superiores a 9 na 

Ribeira de Aiana. As águas destas ribeiras estão quase sempre subsaturadas em oxigénio 

dissolvido e os valores de oxidabilidade são geralmente elevados, indicando a existência de 

compostos suscetíveis de sofrerem oxidação, orgânicos ou inorgânicos. Os valores de C.B.O. 

estão geralmente abaixo do limite de quantificação, o que significa que os compostos 

“oxidáveis” devem ser maioritariamente orgânicos, com degradação essencialmente por 

processos químicos. 

Os valores de Mercúrio, Cádmio, Arsénio, Cianetos, Zinco, Substâncias Tensioativas, Fenóis e 

Hidrocarbonetos Totais estão sempre abaixo do limite de quantificação. O Chumbo ocorre 

abaixo do limite de quantificação na ribeira de Aiana e está presente na Apostiça e Ferraria 
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apenas ocasionalmente e da ordem de poucos μg/L. O Cobre surge apenas na ribeira da 

Apostiça e muito esporadicamente. O Ferro e o Manganês estão presentes em todas as 

ribeiras analisadas. O Crómio só ocorre na campanha de março de 2011 e em concentrações 

muito baixas. Os nitratos ocorrem apenas na Apostiça e na Ferraria e apenas em 2011; os 

fosfatos e os nitritos ocorrem em todas as ribeiras em valores baixos e variáveis no tempo e no 

espaço.  

A biomonitorização das ribeiras mostra que os pontos avaliados apresentaram valores baixos 

de contaminação por metais pesados, com valores de enriquecimento iguais ou inferiores a 3 

para o cádmio (Cd) e o cobre (Cu). O chumbo (Pb) exibe fator de enriquecimento entre 3 e 5. 

Este poderá dever-se em parte ao facto de durante muitos anos ter ocorrido poluição 

combustível que embora tenha cessado, pode continuar presente. O elemento em que se 

observaram maiores alterações foi o crómio (Cr), o qual apresentou fatores de enriquecimento 

entre 3 e 7 que se podem dever a períodos de elevada escorrência que transportam elevadas 

quantidades de solos para as ribeiras. Os fatores de enriquecimento para cobalto (Co), níquel 

(Ni) e zinco (Zn), são próximos de 1 em praticamente todos os locais, o que significa que não 

há contaminação destes elementos. 

Dos 16 compostos de PAH’s analisados (os definidos pela EPA como sendo prioritários), apenas 

dois foram detetados de forma consistente – naftaleno e fenantreno. Para além destes, foram 

ocasionalmente detetados fluoranteno e fluoreno. As concentrações mais elevadas foram 

encontradas na Ribeira da Apostiça, pelo que esta ribeira deve ser monitorizada regularmente. 

O fenantreno é considerado um dos compostos de PAH’s mais abundantes, pelo que a sua 

presença em todos os cursos de água pode ser considerada normal. Contudo, o naftaleno é um 

composto muito reativo e que se decompõe facilmente através de reações de fotólise; a sua 

deteção constante na Apostiça (não foi detetado em nenhum dos outros cursos de água 

analisado), sugere a existência de uma fonte de emissão permanente. Pode ter origem em 

pesticidas usados na agricultura ou em queimadas. 

De acordo com a classificação QBR, os troços observados das ribeiras da Lagoa de Albufeira 

podem ser classificados desde má a boa qualidade. A ribeira de Aiana apresenta má 

qualidade/degradação extrema e encontra-se muito eutrofizada mais a montante e exibe 

qualidade pobre/alteração forte e encontra-se muito a extremamente eutrofizada mais a 

jusante. A Ribeira da Apostiça apresenta boa qualidade/alguma perturbação e encontra-se 

extremamente eutrofizada mais a montante e exibe qualidade suficiente/grande perturbação 

e encontra-se muito eutrofizada mais a jusante. A Ribeira da Ferraria Apostiça apresenta boa 

qualidade/alguma perturbação e encontra-se extremamente a muito eutrofizada mais a 

montante e exibe qualidade pobre/alteração forte e encontra-se eutrofizada mais a jusante. As 

perturbações que mais se fazem sentir nas ribeiras são antropogénicas, com estruturas rígidas 

(como estradas) a atravessarem as ribeiras e exploração agrícola nas suas margens, fatores 

mais notórios na ribeira de Aiana. Estas condições não permitem o desenvolvimento da 

vegetação ribeirinha natural, resultando numa integridade ecológica menor.  
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3.5 Características biológicas do sistema 

A. Flora e vegetação 

Na área da Lagoa de Albufeira foram identificadas 3 zonas de vegetação: (1) vegetação 

envolvente à laguna, constituída por espécies associadas a locais mais secos e plantas 

ocasionalmente encontradas nas proximidades de zonas marginais; (2) vegetação de margem 

de laguna, constituída por helófitas adaptadas às flutuações do nível da água; (3) vegetação 

hidrofítica, ocupando a massa de água da laguna. 

Foram delimitadas 21 unidades na área de estudo distribuídas por formações herbáceas, 

arbóreas e arbustivas, e incluindo as estruturas rígidas existentes na área de estudo: Acacial, 

Areias com vegetação, Canavial, Caniçal, Chorão, Eucaliptal, Juncal, Linha de Água, Pinhal 

Bravo, Pinhal Manso, Pinhal Misto, Prado, Prado salgado, Salgueiral, Silvado, Comunidade de 

Spartina, Tamargal, Vegetação Dunar – cordão dunar, Vegetação da Massa de água, Solo nu, 

Urbano. 

A massa de água ocupa 58 % da área total. As areias expostas com solo nu representam uma 

parte importante da área de estudo, distribuindo-se de este a oeste em ambas as margens e 

ocupando 11.4 % da área total (e 27.2 % da área terrestre, i.e, excluindo a massa de água). 

Estas zonas de solo exposto são maioritariamente zonas inundáveis, sujeitas a elevadas 

variações de encharcamento. Quanto às comunidades de vegetação envolventes da laguna, o 

Pinhal Manso é o que ocupa maior área (0.205 km2), representando 8.4 % da área total de 

estudo. Esta unidade de vegetação possui várias formações, sendo a mais representativa a de 

Pinhal Manso com Matos (ocupando 10.4 % da área terrestre existente), e a mais pontual a de 

Pinhal Manso com Juniperus navicularis apenas presente na margem norte. Os prados, que 

incluem zonas húmidas de transição e mais xéricas, ocupam 4.2 % da área total 

(representando 10.1 % das formações vegetais existentes). Apenas presente nas dunas a oeste 

(cordão dunar embrionário e duna primária), encontra-se uma vegetação dunar típica que 

ocupa 3.1 % da área de estudo, o que representa 7.3 % da área terrestre existente. Os juncais 

identificados, existentes em ambas as margens, incluem várias formações (que dependem das 

espécies constituintes e sua dominância) e ocupam 2.5 % da área de estudo, sendo uma das 

principais formações de interface com a zona aquática. Os caniçais ocupam maioritariamente 

as margens da Lagoa Pequena e formam manchas homogéneas com uma área de ocupação de 

2.5 % da área total de estudo, ou seja, 6 % da área de ocupação potencial terrestre. As 

restantes unidades de vegetação apresentam uma área de ocupação menor, sendo mais 

pontuais na área de estudo (<2.5 % de ocupação da área total). As zonas de maior impacto 

humano foram encontradas na margem sul, que incluem o parque de campismo e as 

habitações, representando uma parte significativa desta margem (2.12 % da área de estudo). 

Muito provavelmente, por influência das pressões antropogénicas, a vegetação da margem sul 

encontra-se mais fragmentada.  

As ameaças identificadas na área de estudo, para além do impacto humano direto, causado 

pelas estruturas físicas e pisoteio (mais intenso na margem sul), incluem a presença de 
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algumas espécies de plantas infestantes, invasoras e com potencial invasor. Das referidas no 

Decreto-Lei 565/99, a Acacia cyanophylla encontra-se presente em mancha na zona oeste da 

margem norte (impacto significativo) e a Acacia longifolia encontra-se pontualmente dispersa 

por toda a área de estudo; Carpobrotus edulis encontra-se pontualmente em várias 

comunidades vegetais, mas forma também agregados monoespecíficos na margem sul a oeste 

(sendo o seu impacto mais significativo). Outra espécie a ter em conta devido ao seu elevado 

potencial invasor é Arundo donax (cana-comum) presente em manchas na margem sul. A 

presença destas espécies é mais representativa a oeste, e em alguns casos em agregados não 

pontuais, podendo representar uma ameaça à vegetação natural da área de estudo.  

Os valores de biomassa de macrófitas observados na Lagoa de Albufeira estão dentro de 

valores observados para algumas lagoas europeias, embora bastante abaixo dos valores 

observados para a Lagoa de Melides na mesma altura do ano e abaixo dos valores máximos da 

Lagoa de Santo André. 

 

B. Fitoplâncton 

O grupo de fitoplâncton mais abundante são as diatomáceas, tendo as cianobactérias e as 

criptófitas uma expressão reduzida. Em relação aos dinoflagelados, existe um aumento no 

outono, diminuindo na primavera e praticamente desaparecendo no verão. As espécies de 

diatomáceas variam no espaço, sendo as mais abundantes: Chaetoceros sp., Cerataulina sp., 

Cylindrotheca closterium, Diploneis sp. e Nitzshia sp.. Em relação aos dinoflagelados, destaca-

se a espécie Scripsiella trochoidea cf, espécie potencialmente tóxica.  

A comunidade fitoplanctónica da Lagoa de Albufeira é uma comunidade típica de lagunas 

costeiras em bom estado ecológico, com elevada diversidade específica e predominância de 

diatomáceas.  

 

C. Macroinvertebrados bentónicos 

A comunidade de macroinvertebrados bentónicos da Lagoa de Albufeira é representada 

sobretudo por moluscos bivalves (Venerupis decussata, Cerastoderma glaucum, Abra alba e 

Scrobicularia plana) e gastrópodes, com especial destaque para o gastrópode Rissoa 

membranacea. Ocorrem ainda foronídeos, nemátodes e o poliqueta Heteromastus filiformis.  

A predominância de espécies características de águas marinhas em toda a Lagoa de Albufeira 

contrasta com o que se verifica noutras lagoas da costa portuguesa, onde a observação de 

espécies características de água doce é muito frequente. As abundâncias e riqueza específica 

variam ao longo do ano.  

Com a redução do input de água doce, aumento de temperatura e redução do nível da água no 

verão, a mortalidade é normalmente elevada, sobrevivendo apenas um grupo de espécies 

mais tolerantes. Com a abertura ao mar, entram novos povoamentos que, no entanto, não se 

estabelecem em toda a Lagoa, concentrando-se no ano de 2013 na zona mais a montante e 
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junto à abertura. Este facto pode não refletir a real distribuição das espécies devido à 

localização fixa das estações de amostragem, mas é um indicador de que a abundância seria 

ainda baixa na zona central da Lagoa. 

 

D. Comunidade de peixes 

A comunidade de peixes foi avaliada com chincha num local da margem. No total foram 

identificadas 17 espécies de peixes, pertencentes a 5 famílias. Destaca-se a tainha (Liza 

aurata), o bodião-cinzento (Symphodus cinereus), o sargo-safia (Diplodus vulgaris) e a choupa 

(Spondyliosoma cantharus). Tal como no caso dos invertebrados bentónicos, a maioria das 

espécies são marinhas, o que confirma estudos do final da década de 1980 e de 90, quando 

existiriam cerca de 60 espécies de peixes na Lagoa de Albufeira maioritariamente marinhas. É 

de notar também o decréscimo da abundância e riqueza específica que ocorre desde o período 

da abertura ao mar até ao período após o verão, típico destes sistemas. Relativamente a 

outros sistemas lagunares, os valores encontrados nas campanhas foram mais baixos.  

 

3.6 Influência da miticultura nos sedimentos de fundo 

Desde o início da implementação da atividade de miticultura na Lagoa de Albufeira (1980) até 

hoje, o número de jangadas e, em consequência, a área por elas afetada, variou ao longo do 

tempo. Segundo os dados fornecidos pela ARH do Tejo e Oeste, em 2007 havia 37 jangadas 

cadastradas (algumas agrupadas e formando ilhas flutuantes, não discrimináveis na fotografia 

aérea) e 15 licenças válidas. A superfície total coberta pelos dispositivos flutuantes seria de 

4100 m2 mas, atendendo à possibilidade de divagação das estruturas em torno das ancoragens 

e à recolocação de algumas jangadas, estima-se que a superfície do fundo que esteve/está sob 

a influência das jangadas de miticultura totalize 146200 m2 (12 % área da Lagoa Grande).  

Os sedimentos de fundo associados às plataformas de mexilhão tendem a exibir uma textura 

mais grosseira relativamente àquela que é típica da área circundante, facto que decorre da 

presença de uma importante fração de conchas de Mytilus edulis (valvas inteiras, 

desarticuladas, e fragmentos de valvas) que caem das cordas e se acumulam no fundo.  

Para além da variação textural, os sedimentos de fundo acumulam também uma quantidade 

suplementar de matéria particulada relativamente aos fundos circundantes, que resulta da 

produção e decantação de matéria fecal. As estimativas efetuadas no âmbito do presente 

projeto indicam que essa produção (e acumulação) corresponderá, em valor máximo, a 28 

kgm2ano-1. Considerando um valor de peso específico aparente seco de 0.9 gcm-3, aquele valor 

equivale a uma acumulação de 4.5x103 m3ano-1 na área influenciada pelas jangadas, o que 

conduz a um acréscimo suplementar da taxa de sedimentação da ordem de 31 mmano-1 

também em valor máximo.  
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Os biodepósitos associados à miticultura são, também pelos aportes de matéria fecal, 

ligeiramente mais orgânicos que os restantes sedimentos do fundo lagunar, tendo-se medido 

diferenças máximas de 2% no teor em M.O. relativamente aos sedimentos circundantes, o que 

configura um acréscimo até 20% do teor médio em M.O. nestes últimos sedimentos. Estes 

depósitos, acumulados em ambiente de baixa energia, serão dificilmente remobilizados e 

dispersos pelas correntes de fundo, mantendo uma interface quimicamente ativa com o 

hidrossoma lagunar; em contrapartida, a sua imobilização diminui a superfície específica 

disponível para as reações com o corpo aquoso. Sendo de cariz labile, a matéria orgânica assim 

adicionada é mais facilmente degradada do que outros componentes da matéria orgânica total 

(e.g. com origem na vegetação marginal); a degradação consome oxigénio, promovendo a 

geração de anoxia junto ao fundo, em situação de barra fechada. 

A análise de metais pesados nos sedimentos de fundo da Lagoa de Albufeira sugere um 

enriquecimento em Zn e Pb principalmente nas estações da elipse W da Lagoa Grande, com 

fatores de enriquecimento de 2x a 5x, que podem relacionar-se, pelo menos em parte, com a 

atividade de miticultura. No entanto, o Pb pode ser igualmente veiculado via ribeiras 

afluentes, tendo sido detetado na biomonitorização efetuada no âmbito deste projeto.  

Do exposto acima conclui-se que a atividade de miticultura, para além de modificar a textura, 

incrementa a taxa de sedimentação e acrescenta matéria orgânica aos sedimentos de fundo, 

contribuindo para desencadear estratificação da coluna de água e propagação de condições de 

anoxia em situação de barra fechada. Tal não significa que a coluna de água não estratificasse, 

naturalmente, antes da introdução desta atividade, devido à morfologia e aporte de matéria 

orgânica que caracterizam a sedimentação lagunar. 

 

3.7 Influência da miticultura no hidrossoma lagunar 

Os parâmetros físico-químicos do hidrossoma lagunar medidos na região influenciada pelas 

jangadas de mexilhão são, na generalidade, semelhantes aos da restante laguna, com exceção 

do oxigénio dissolvido. A concentração em oxigénio dissolvido tende a ser ali ligeiramente 

inferior, quer no epilimnion, quer no hipolimnium. No epilimnion, onde os valores de oxigénio 

dissolvido são mais elevados, quer em barra aberta quer em barra fechada, observaram-se nas 

imediações das jangadas reduções até 50% do valor característico deste parâmetro em águas 

afastadas da influência das jangadas. Quando a barra fecha, o oxigénio junto ao fundo é 

consumido num intervalo temporal muito curto, principalmente na degradação da matéria 

orgânica, provocando anoxia. A camada anóxica cresce em espessura depois do fecho da barra 

e, num intervalo de cerca de uma semana, pode afetar mais de metade da coluna de água. 

Nestas condições, apenas os 4 m mais superficiais do hidrossoma apresentam valores de 

oxigénio dissolvido superiores a 5 mg/L. Os organismos sobrevivem apenas neste estrato 

superior. Uma vez definida uma estrutura estratificada relativamente ao oxigénio dissolvido, a 

oxigenação do estrato superficial do hidrossoma e a localização da oxiclina dependem de 

mecanismos difusão, na interface com a atmosfera e, principalmente, de advecção na coluna 
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de água, induzida pelas ondas de geração local; estes mecanismos não são, porém, suficientes 

para assegurar a reversibilidade desta perturbação. Para tal, será necessário reabrir a barra de 

maré e assegurar-lhe uma longevidade suficiente para permitir renovação eficaz da massa de 

água.  

Os resultados da modelação hidrodinâmica da laguna mostram que a renovação da água nas 

proximidades da embocadura é muito rápida; as percentagens de renovação excedem 95% 

num único ciclo quinzenal, de maré viva-maré morta. Pelo contrário, a renovação da água na 

região mais profunda da Lagoa Grande e na Lagoa Pequena é bastante demorada. Os 

resultados da modelação indicam percentagens de renovação total bastante inferiores a 100% 

ao final de um ano, sempre em condição de barra aberta. Este intervalo de tempo pode 

reduzir-se pela ação do vento. Estes valores (médias integradas na totalidade da coluna de 

água e para diferentes configurações da embocadura) devem ser interpretados à luz do 

conhecimento sobre a forma como a cunha de água marinha invade o espaço lagunar após a 

operação de reabertura da barra. De facto, os elementos de campo mostram que, após a 

abertura, o prisma de água marinha, mais oxigenada, se propaga preferencialmente junto ao 

fundo ou na interface água entre a camada de água superficial, salobra, e camada mais 

profunda, salgada. Se a abertura for eficiente, o tempo requerido para esta propagação é 

suficientemente curto para reestabelecer condições de oxigenação perto da interface com o 

fundo e, depois, na totalidade da coluna de água.  

 

3.8 Influência da miticultura nos macroinvertebrados bentónicos e no 

fitoplâncton 

O material fecal que se deposita sob as jangadas de mexilhão é composto principalmente por 

cloropigmentos, carbono e azoto orgânicos e sílica e leva sobretudo a alterações na 

granulometria do sedimento, conteúdo orgânico do substrato, alteração do potencial redox e 

disrupção do ciclo do azoto. Todos estes impactos provocam uma degradação das condições 

de assentamento e desenvolvimento de algumas espécies, restringindo o povoamento das 

zonas de jangada a um número inferior de espécies mais resistentes. Embora seja pontual e 

restrito a cada jangada, pode ter um efeito cumulativo preocupante se o número de jangadas 

for demasiado elevado e, logo, insustentável para o sistema. No caso da Lagoa de Albufeira, no 

entanto, não existe um hidrodinamismo suficientemente acentuado para dispersar o efeito 

das jangadas, sendo sobretudo um impacto pontual, localizado nas zonas imediatamente 

abaixo destas.  

No que diz respeito à componente parasitológica dos mexilhões, o quadro nosológico é 

negativo embora mais benigno quando comparado com o observado em anos de maior stress 

ambiental daquela população. De facto, a incidência da Marteliose, patologia que esta espécie 

tolera relativamente bem, é elevada, embora com prevalências muito baixas. As restantes 

patologias são de pouca gravidade. Para a elevada incidência daquela patologia nas 

populações de Mytillus spp., podem contribuir diversos fatores, dos quais se destaca o 
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aumento de temperatura. Este facto é de extrema importância no caso de jangadas localizadas 

no interior de uma laguna como a de Albufeira, onde as elevadas temperaturas dos meses de 

Verão, anteriores à recolha dos indivíduos para análise, podem ter contribuído de forma 

decisiva para um aumento da incidência de patologias, agravadas por um estado fisiológico 

debilitado. 

A comunidade fitoplanctónica da Lagoa de Albufeira é uma comunidade típica de lagoas 

costeiras em bom estado ecológico, com elevada diversidade específica e predominância de 

diatomáceas. A atividade de miticultura incrementa o consumo de fitoplâncton, controlando o 

seu crescimento e contribuindo, principalmente em períodos de barra fechada, para evitar 

situações de eutrofia. 

 

3.9 Capacidade de carga da Lagoa de Albufeira para a miticultura 

A manutenção da atividade de miticultura numa laguna parcialmente fechada, como a Lagoa 

de Albufeira, obriga a uma vigilância atenta do estado da barra de maré e a intervenções de 

reabertura, a fim de minimizar os impactos económicos sobre a exploração de mexilhões 

decorrentes da facilidade e rapidez com que se estabelecem condições de anoxia na coluna de 

água, afetando a generalidade do espaço lagunar após o fecho da barra. As simulações 

hidrodinâmicas efetuadas no presente projeto desaconselham a utilização do domínio mais 

interno da Lagoa Grande e da totalidade da Lagoa Pequena para esta atividade.  

A atividade de miticultura modifica os padrões texturais dos sedimentos de fundo, por adição 

de partículas biogénicas mais grosseiras, carbonatadas. Mais importante em termos da 

qualidade ambiental, aquela atividade contribui para incrementar a taxa de sedimentação, o 

teor em matéria orgânica labile e, eventualmente, em metais, nos sedimentos de fundo e o 

consumo de oxigénio dissolvido. As modificações, sazonais e reversíveis, da oxigenação, 

estrutura e qualidade da água laguna, embora potenciadas pela miticultura, podem existir na 

ausência desta atividade.  

A capacidade de carga da Lagoa de Albufeira é suficiente para acomodar os níveis de 

exploração aí instalados, avaliados em 30 a 45 toneladas ano-1 e por jangada.   

O aprofundamento dos estudos de avaliação da capacidade de carga desta laguna requer 

como elemento central a obtenção de valores reais sobre a biomassa produzida e a taxa de 

crescimento e de mortalidade dos mexilhões. Estes elementos poderão ser usados para 

calibrar modelos de qualidade da água que consideram parâmetros biogeoquímicos e 

hidrodinâmicos, com o objetivo de simular condições extremas e modais, metodologia que se 

considera a mais adequada, no seguimento da abordagem iniciada no âmbito deste projeto.  

Finalmente, importa lembrar que a ocupação do espelho de água lagunar com jangadas de 

miticultura gera conflito com outros usos do mesmo espaço que configuram atividade 

económica de elevada rentabilidade, nomeadamente navegação de recreio, windsurf e 

kitesurf. Por outro lado, o desenho e materiais utilizados para construção das estruturas 
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flutuantes, resulta em jangadas com reduzida qualidade estética e condições de higiene e de 

segurança questionáveis. A consideração da continuidade desta atividade na Lagoa de 

Albufeira é uma oportunidade para rever a arquitetura e desenho destas estruturas, com 

óbvios benefícios para a qualidade ambiental global do sistema.  

 

3.10 Definição das zonas de dragagem das áreas assoreadas 

As variações morfológicas dos depósitos interiores da Lagoa de Albufeira observadas em 2002, 

2010, 2011 e 2013 relativamente a 1998 correspondem a perdas e ganhos volumétricos da 

ordem de 104 m3. Estas variações não configuram uma tendência persistente, parecendo 

associar-se à variabilidade interanual do forçamento oceanográfico. No entanto, as variações 

mais intensas ocorreram entre 2010 e 2013, quando a taxa de variação volumétrica anual 

rondou os 50000 m3/ano. 

A retenção volumétrica em 2013 foi inferior à observada em 1998, cerca de 1 ano após a 

operação de dragagem de um domínio físico semelhante ao que aqui se analisou. A esta 

variação corresponde um valor médio de rebaixamento de 34 cm ou seja, uma taxa de 

rebaixamento médio de 2 cm/ano.  

As principais variações morfológicas (e volumétricas) associam-se à colmatação de canais 

antigos e redefinição de canais novos em consequência da morfodinâmica em situação de 

barra aberta. 

Os elementos disponíveis não configuram um contexto de assoreamento persistente do 

domínio estudado neste intervalo de tempo. A intervenção de dragagem em 1996 pretendeu 

rebaixar os fundos de cotas 1 a 2 m NMM para cotas de 0 a 1 m NMM, rebaixamento que 

efetivamente aconteceu como se depreende do levantamento de 1998. Em 2013 a cota da 

generalidade dos fundos está mais baixa. 

Dada a elevada variabilidade do sistema, a pequena magnitude das diferenças encontradas 

nos últimos 15 anos e a resolução espacial dos levantamentos existentes, seria de todo 

conveniente estender a aquisição de dados topobatimétricos de modo a obter uma base de 

dados mais longa.   

A zona da embocadura, a Lagoa Pequena e ainda o canal de comunicação entre esta e a Lagoa 

Grande são as zonas mais assoreadas, pelo que foram consideradas no estudo de áreas a 

dragar. 

 

A. Lagoa Pequena e canal de ligação com a Lagoa Grande 

Apesar de a Lagoa Pequena constituir um depocentro pouco profundo quando comparado 

com a Lagoa Grande, não se encontram vantagens óbvias que justifiquem uma intervenção de 

dragagem. A este propósito, importa ter atenção aos usos do solo na bacia hidrográfica 

afluente, a qual constitui fonte principal dos sedimentos que se acumulam na Lagoa Pequena. 
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Também, a gestão da área da Lagoa da Estacada e do dique que separa esta zona palustre da 

área da Lagoa Pequena é muito relevante. 

Apesar de existir conexão hidráulica entre a Lagoa Pequena e a Lagoa Grande, a dragagem 

pode facilitar as trocas de massa e a navegação. Para este efeito, considerou-se a opção de 

ligação dos fundos da Lagoa Grande e da Lagoa Pequena à cota -2 m (NMM), envolvendo a 

dragagem de uma área de cerca de 63000 m2  e um volume de 180000 m3.  

 

B. Zona da embocadura 

As simulações efetuadas para análise de possíveis intervenções visando melhorar a 

comunicação entre a Lagoa de Albufeira e o mar, sugerem como melhor solução a 

reaproximação da duna ao seu estado morfológico natural, o que concorda com o estudo da 

morfodinâmica sazonal da barra. Uma intervenção deste tipo conduziria a abertas mais largas, 

maiores amplitudes e prismas de maré, e, em consequência, a uma embocadura mais estável. 

A extrapolação linear das taxas de encurtamento da duna artificial observadas no passado 

recente, sugerem que os processos naturais de divagação e reorganização morfodinâmica da 

embocadura de maré durante os ciclos de barra aberta serão capazes de produzir esse efeito 

nos próximos 10 a 15 anos, pelo que não se justifica considerar intervenções de correção.   

Embora não se entenda como premente a concretização de uma intervenção de dragagem nos 

depósitos interiores da Lagoa de Albufeira, considerou-se esta opção neste estudo. Propõe-se: 

(1) a dragagem de um canal retilíneo com 55 m de largura por 390 m de comprimento, para 

assegurar conexão entre o tardoz da barreira e o domínio mais profundo da Lagoa Grande, 

com uma cota de rasto de -1.5 m (NMM), afetando cerca de 18000 m2 e envolvendo um 

volume de desassoreamento de 28000 m3; (2) um polígono complementar de rebaixamento, 

com o objetivo de remover o obstáculo topográfico constituído por um delta de enchente e 

nivelar os fundos a -0.5 m (NMM), com superfície de 8100 m2 e volume de desassoreamento 

de 4000 m3.  

 

3.11 Caracterização dos dragados 

A caracterização dos sedimentos amostrados nos depósitos interiores (zona da embocadura), 

Lagoa Pequena e ainda no canal de comunicação entre esta e a Lagoa Grande, mostra que 

apenas os sedimentos dos depósitos interiores se apresentam limpos. Nos restantes casos, o 

teor em Cr classifica os materiais na classe 3 (ligeiramente contaminados). Se bem que os 

teores de Cr são suficientemente elevados para restringir a deposição destes sedimentos, 

quando comparados com padrões internacionais (Average shale e Sandstone), os fatores de 

enriquecimento são inferiores a 1.5; tal sugere que parte da concentração neste metal possa 

ter origem geogénica e não representar, de facto, contaminação antrópica. A mesma 

conclusão foi obtida através da biomonitorização efetuada nas ribeiras afluentes à Lagoa de 

Albufeira.  
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3.12 Estudo de incidências ambientais das operações de dragagem nos 

fatores bióticos e abióticos 

Os impactos das dragagens dos depósitos interiores da Lagoa Grande e do canal de ligação 

entra a Lagoa Pequena e a Lagoa Grande foram avaliados recorrendo a matrizes de causa-

efeito. Foram construídas matrizes para (1) a fase de dragagem (fase de implementação) e (2) 

para a fase posterior (fase de exploração). Os fatores geoambientais considerados incluem a 

qualidade da água, campos de correntes, propagação da maré, fitoplâncton, comunidade 

bentónica e comunidade de peixes, julgados os mais relevantes para uma obra desta natureza. 

 

A. Zona da embocadura 

Na fase de dragagem, os impactos serão negativos, diretos na qualidade da água e na 

comunidade bentónica e indiretos no fitoplâncton e nos peixes, e imediatos, mas temporários, 

de baixa magnitude e baixa significância, incidindo apenas localmente. A comunidade 

bentónica será a mais afetada. 

Na fase posterior, os impactos serão de natureza positiva e imediatos; serão diretos na 

qualidade da água, nos campos de correntes e na propagação da maré, e indiretos nas 

comunidades fitoplanctónica, na comunidade bentónica e de peixes; apesar da significância 

ser elevada, considera-se a magnitude média, em relação com a expectável melhoria da taxa 

de renovação da água e duração do tempo de vida da barra. Os impactos consideram-se 

temporários e terão uma incidência espacial para além da área diretamente intervencionada. 

 

B. Canal de ligação entre a Lagoa Grande e a Lagoa Pequena 

Na fase de dragagem os impactos serão negativos, diretos na qualidade da água e na 

comunidade bentónica e indiretos no fitoplâncton e nos peixes, imediatos, de elevada 

magnitude e elevada significância, incidindo numa área superior à diretamente 

intervencionada. Estes impactos são, no entanto, temporários. 

Na fase posterior, os impactos serão de natureza positiva e imediatos; serão diretos na 

qualidade da água, no campo de correntes e na propagação da maré, e indiretos nas 

comunidades fitoplanctónica, bentónica e de peixes; apesar da significância ser elevada, 

considera-se a magnitude média, em relação com a expectável melhoria da taxa de renovação 

da água na Lagoa Pequena. Os impactos consideram-se temporários e terão uma incidência 

espacial para além da área diretamente intervencionada. 

 

C. Medidas minimizadoras de impactos 

Caso as dragagens se venham a efetuar, propõem-se com medidas mitigadoras, de carater 

geral: (1) a seleção de equipamentos adequados aos constrangimentos geomorfológicos da 



CRIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO NO LITORAL ABRANGIDO PELA ÁREA 
 DE JURISDIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA REGIÃO HIDROGRÁFICA DO TEJO 

 

 

Relatório final  43 
Junho de 2013 

 

área e de métodos adequados à tipologia dos materiais a dragar, que permitam a contenção 

de plumas túrbidas e minimizem a dispersão de partículas sólidas no hidrossoma lagunar; (2) a 

realização das operações de dragagem em situação de barra aberta, fora da época balnear e 

das épocas críticas para as comunidades de peixes e de aves; (3) a articulação estreita com as 

entidades tutelares da ZPE da Lagoa Pequena; (4) a realização de nova campanha de 

caracterização de sedimentos, para averiguar de eventuais alterações da qualidade dos 

sedimentos; (5) a implementação de programas de monitorização, para avaliar os efeitos das 

dragagens nos fatores geoambientais; (6) a divulgação atempada do projeto de dragagem, 

junto dos promotores/detentores de atividades neste espaço e da população em geral. 

 

3.13 Colocação de dragados 

A. Dragados de natureza vasosa 

Consideraram-se 3 locais para a deposição dos dragados vasosos. 

1. Deposição em terra – os dragados deverão ser temporariamente colocados nas vizinhanças 

do local de desassoreamento, para secagem, durante cerca de 1 ano, e poderem 

posteriormente ser transportados para sítio de deposição definitiva por via rodoviária. 

Considerando uma altura de depósito de 2 a 2.5m, o local de permanência temporária deve ter 

uma superfície de cerca de 100000 m2. 

Não se considera viável como alternativa para a colocação temporária dos dragados, a área 

correspondente à ZPE (Zona de Proteção Especial para Aves) da Lagoa Pequena, incluindo a 

Lagoa da Estacada, apesar da sua proximidade, devido aos valores ecológicos que a 

caracterizam.  

As áreas mais favoráveis são os vales das ribeiras de Aiana e da Ferraria, os quais seriam 

ocupados numa extensão superior a 1 km, configurando uma situação possível mas pouco 

interessante. O transporte das vasas dragadas para os locais de deposição temporária pode ser 

efetuado por repulsão direta através de tubagem ou por transporte em camião.  

O destino final destes materiais seria de terrapleno, considerando-se como alternativas mais 

viáveis a deposição em areeiros abandonados na região da Ferraria, a poente da ribeira com o 

mesmo nome, e em Pinhal do Conde, integrado num plano de recuperação. A deposição deve 

ser acompanhada de medidas que acautelem a contaminação das águas subterrâneas, 

nomeadamente através da instalação de interface impermeável com geotêxtil. 

2. Deposição no mar - A opção de imersão deve considerar transporte direto da mancha 

dragada para o mar, através de um sistema de sucção e repulsão, com tubagem de 

encaminhamento prolongada para os fundos submarinos até uma profundidade compatível 

com a minimização de impactos sobre o biota e tendo em conta a hidrodinâmica local. Esta 

opção implica estudo aprofundado do local de deposição e monitorização posterior do 

mesmo, de acordo com o nº 4 do Anexo III da Portaria 1450/2007. 
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3. Deposição na Lagoa Grande - a deposição dos dragados na Lagoa Grande originaria uma 

lâmina com espessura inferior a 30 cm se distribuída pela área de maiores profundidades 

daquele depocentro. A tipologia de sedimentos é semelhante na textura e composição e grau 

de contaminação. Esta opção implica estudo aprofundado do local de deposição e 

monitorização posterior do mesmo, de acordo com o nº 4 do Anexo III da Portaria 1450/2007. 

 

B. Dragados de natureza arenosa 

Consideraram-se 3 locais para a deposição dos dragados arenosos. 

1. Reutilização para reforço periódico da volumetria das praias do sector norte do arco 

Caparica-Espichel.  

2. Deposição das areias nos terrenos envolventes ao equipamento de praia localizado a poente 

do estacionamento automóvel que serve a praia da Lagoa de Albufeira, para reforço do talude 

oeste adjacente ao equipamento de praia e requalificação do aparelho dunar, incluindo 

colmatação de corredores eólicos e remodelação da superfície. A colocação destes sedimentos 

deve ser acompanhada de ações de fixação, com recurso a semeadura/plantação de espécies 

autóctones e eficazes na retenção de areias. 

3. Colocação dos sedimentos dragados entre a linha de água e a profundidade de fecho na 

praia da Lagoa de Albufeira. O despejo deve ser efetuado no sopé da face de praia ou terraço 

de baixa-mar a sul do paralelo do equipamento de praia, em época em que a deriva litoral se 

efetue para sul. 

 

4 Proposta de programa de monitorização no litoral sob 

jurisdição da APA I.P./ARH do Tejo e Oeste 

Os resultados obtidos no programa de monitorização estratégico à escala regional 

desenvolvido no âmbito deste projeto, indicam como conveniente a adoção de princípios, 

trabalhos e ações institucionais, com vista à implementação de um Plano de Monitorização do 

Litoral, que assegure a continuidade e reforço das atividades até agora completadas. Julga-se 

que um Plano desta natureza é absolutamente necessário para garantir as melhores soluções e 

práticas de ordenamento e gestão do espaço e risco costeiro. 

A eficácia do Plano de Monitorização do Litoral implica a dotação da APA, I.P./ARH do Tejo e 

Oeste: (1) de um núcleo de recursos humanos com formação adequada e em número 

suficiente para permitir acompanhamento permanente dos programas de monitorização, 

interpretação de resultados, criação de uma “memória” residente na instituição para além de 

acompanhamento e validação de relatórios adquiridos por entidades subcontratadas 

(outsourcing); (2) de meios técnicos financeiros e suficientes (e.g., viaturas, DPGS, entre 

outros) que possibilitem aquisição de dados no terreno em contexto de resposta de 
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emergência, acompanhamento e validação de dados adquiridos por entidades subcontratadas 

(outsourcing). 

 Recomenda-se a disponibilização dos dados da monitorização numa plataforma de internet 

aberta como o SIARL - Sistema de Administração do Recurso Litoral ou o SNIRLit - Sistema 

Nacional de Informação dos Recursos do Litoral à semelhança do que acontece com o 

programa de monitorização do Channel Coastal Observatory (http://www.channelcoast.org/). 

 

A. LITORAL ARENOSO 

 Levantamento topográfico do perfil de praia (52 perfis de praia ao longo da área de 

estudo, 21 dos quais no troço litoral entre a Costa da Caparica e o Cabo Espichel); 

 Levantamento topográfico integral da praia (apenas nas praias selecionadas); 

 Levantamento topográfico do limite terrestre da praia (apenas nos casos em que este 

limite é móvel: ex. duna); 

 Levantamento topográfico da posição da linha correspondente ao limite do espraio das 

ondas referente à preia-mar precedente; 

 Recolha de sedimentos na face de praia, berma e duna; 

 Registo fotográfico do local onde está implantado o perfil de praia e do aspeto geral da 

praia; 

 A realização anual, no período de verão, de um voo oblíquo para permitir visualização 

integral do sistema costeiro com recurso a fotografia digital e vídeo, e respetiva 

caracterização, mesmo que qualitativa. Esta atividade tem interesse também para os 

troços litorais rochosos, nomeadamente de arriba, pelo que o voo deverá ser planeado 

de forma a cobrir a totalidade da linha de costa em estudo;   

 A integração da parte submarina do sistema costeiro no programa de monitorização. 

Esta lacuna poderia ser colmatada através de levantamentos efetuados com recurso a 

LiDAR batimétrico ou, em alternativa, a levantamentos hidrográficos de feixe simples 

ou multifeixe.  

 

B. LITORAL DE ARRIBA 

 Monitorização por fotointerpretação comparada de fotografias aéreas de diferentes 

datas, tendo em atenção a frequência espacial e temporal dos movimentos registados 

em inventário. Sugere-se que este tipo de monitorização seja executada a cada 5-10 

anos, com exceção dos troços de arribas com evolução mais rápida, compreendidos 

entre a Lagoa de Óbidos e o Pico da Mota, e entre a Lagoa de Albufeira e a praia das 

Bicas, onde a frequência dos estudos deveria ser, no mínimo, da ordem de 1 ano a 3 

anos. Estas técnicas exigem, para além dos suportes cartográficos e fotográficos, 

técnicos com formação em geologia costeira, com experiência de campo sobre 

instabilidades em arribas, conhecimento extensivo do terreno e treino nas técnicas de 

fotointerpretação específicas;  
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 Monitorização por fotogrametria aérea. Os intervalos de monitorização sugeridos são os 

mesmos da monitorização por fotointerpretação comparada, mas os resultados têm 

precisão bastante superior. Pelas elevadas exigências em recursos, é recomendável 

que este tipo de monitorização seja realizada por entidades externas especializadas.  

 Monitorização por fotografia sequencial das fachadas das arribas. Este tipo de 

monitorização deve ser executada com a periodicidade máxima de um ano, podendo 

ser otimizada utilizando um computador portátil adequado para trabalho de campo 

contendo as fotografias de arquivo dos locais a inspecionar.  

 Monitorização por fotogrametria terrestre e Laser scanner 3D. Esta deve ser utilizada 

em casos específicos com periodicidade máxima de um ano e os requisitos 

recomendam  que seja realizada por entidades externas especializadas.  

 Monitorização por observação direta no terreno - deverá ser realizada sempre que 

haja avisos da ocorrência de instabilidades e no decurso das inspeções regulares do 

estado das fachadas das arribas e da sinalização de perigo, procedimento já adotado 

pela APA, I.P./ARH do Tejo e Oeste. Trata-se de monitorização que exige recursos 

humanos com formação na área da geologia costeira e especialização no estudo da 

evolução de arribas. Os resultados são de importância crucial para a calibração da 

faixas de risco adjacente ao sopé das arribas, de importância fundamental para 

prevenir a ocorrência de acidentes cujas consequências diretas tem sido a perda de 

vidas e de bens materiais, com impacto mediático muito negativo. 

 

C. LAGOA DE ALBUFEIRA 

 Manutenção de uma base de dados sobre datas de abertura e fecho da barra de maré; 

 Avaliação da volumetria de sedimento desassoreado em cada operação de abertura; 

 Medição da cota do plano de água lagunar existente antes de cada abertura;  

 Instalação de equipamento de medição de níveis de água com registo automático; 

 Monitorização da qualidade da água lagunar, especialmente no que respeita ao teor 

em oxigénio dissolvido, com periodicidade mínima trimestral; 

 Levantamento topohidrográfico da barreira com periodicidade anual e de todo o 

espaço lagunar a cada 5 anos; 

 Monitorização dos caudais e da qualidade da água das ribeiras afluentes; 

 Monitorização da qualidade dos sedimentos de fundo a cada 5 anos (na ausência de 

perturbações da situação de referência); 

 Monitorização dos parâmetros bióticos do ecossistema lagunar e das ribeiras 

afluentes, neste último caso, com recurso à biomonitorização. 
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