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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. 

A Lagoa de Albufeira está separada do oceano por uma barreira arenosa soldada (na 

classificação de Davis e Fitzgerald, 2004) 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 (Freitas et al., 1992; Freitas e Andrade, 1994; Freitas, 1995), uma duna 

frontal em diferentes estádios de evolução/degradação e depósitos de galgamento ativos; e 

(2) por depósitos arenosos interiores (Figura 1) 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 (Freitas e Ferreira, 2004).  

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. Tradicionalmente, a barra é 

aberta na semana santa, ligada a uma festa do calendário religioso e a todo um ritual por parte 

da população local. Esta intervenção ocorre pelo menos desde o século XIV sendo então 

efetuada à força de braços. Atualmente é realizada uma empreitada de “abertura da lagoa ao 

mar”, em que se utilizam retroescavadoras e pás mecânicas para rasgar na barreira um canal 

de ligação ao mar, de dimensões relativamente pequenas e cuja cota de rasto é pouco inferior 

à do espelho de água lagunar. A barra deve alinhar-se com a zona mais profunda da laguna e 

localizar-se onde o perfil do sistema praia-duna seja mais curto, simples e com cotas mais 

baixas, de modo a facilitar o rompimento. A localização tem variado ao longo do tempo: os 

canais desativados localizados a norte são testemunhos de antigas aberturas e os canais ativos 

(atuais) posicionam-se a sul. 
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O forte fluxo de descarga inicial, promovido pela diferença de potencial hidráulico entre os 

planos de água lagunar e do mar, rapidamente aprofunda e amplia a secção do canal 

inicialmente demarcado por meios mecânicos, ejetando água e sedimentos para o litoral 

próximo e abrindo um corredor de comunicação, utilizado para promover trocas sedimentares 

e de nutrientes e assegurar a renovação da água lagunar. Estes processos têm importância 

fundamental na manutenção das qualidades físico-químicas do hidrossoma lagunar e, 

consequentemente, de todo o ecossistema associado. Só em épocas de temporais excecionais, 

associados a elevado nível da água no interior da laguna (pluviosidade também excecional), a 

barreira se rompe naturalmente. Este fenómeno foi raramente documentado neste e no 

século passado mas durante milénios, precedendo a intervenção humana, constituiu o único 

processo de auto-drenagem e de reabilitação natural deste ecossistema. 

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

meses, dependendo das condições oceanográficas, do estado inicial do corpo aquoso lagunar e 

da reorganização morfológica local do sistema barra de maré imediatamente após a operação 

de reabertura. A barra fecha naturalmente (barra efémera), e caracteristicamente divaga a 

favor da corrente de deriva litoral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Fotografia de terreno e esboço sobre imagem aérea (adaptado de Freitas e Ferreira, 2004) da 
barreira da Lagoa de Albufeira. A elipse contorna a área de robustecimento do cordão dunar (ver texto). 
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A barra de maré da Lagoa de Albufeira é, pois, uma barra divagante, preferencialmente para 

sul. Por esta razão, a operação de reabertura da barra era, até meados dos anos 90, 

normalmente efetuada no terço norte da barreira, a fim de proporcionar espaço físico para o 

sistema se recolocar ao longo do tempo. Porém, entre setembro de 1996 e janeiro de 1997 foi 

efetuado o robustecimento de parte do cordão dunar, com 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), armado com paliçadas na zona superior para retenção 

de areias eólicas (ver adiante item 5). Deste modo, aquela intervenção confinou ao sector sul a 

região disponível para a abertura artificial (ou natural) do canal e restringiu consideravelmente 

o comprimento da faixa de divagação da barra de maré (Freitas, 1995) (Figura 1). 

A morfodinâmica das barras de maré condiciona a qualidade ambiental e o uso do solo 

associado aos sistemas lagunares. Neste contexto, a compreensão da evolução morfológica 

dos canais de maré e dos bancos de areia por eles delimitados durante cada ciclo de 

abertura/fecho e das relações com os fatores forçadores (principalmente as ondas) é 

fundamental para o ordenamento e a gestão dos sistemas de barreira, e adquire importância 

crucial para a sua utilização de modo sustentado. 

Infelizmente, não existe por parte das entidades tutelares deste espaço um registo completo 

das datas de abertura e fecho da barra de maré (compilados no Anexo A), dados que seriam 

de extrema utilidade para a compreensão da sua dinâmica morfossedimentar. 

 

2 Métodos 

2.1 Topo-hidrografia 

No âmbito deste trabalho, foi proposta a obtenção de levantamentos topo-hidrográficos da 

área mais próxima do canal de maré após abertura, durante o tempo de atividade da barra e 

após o seu fecho (tarefa 3.1.2), com uma periodicidade mensal, durante um ciclo de vida da 

barra. No entanto, na medida em que o comportamento da barra de maré da Lagoa de 

Albufeira foi estudado por elementos da equipa desde 1992, apresentar-se-ão igualmente os 

resultados obtidos em vários ciclos de vida da barra de maré. 

As metodologias utilizadas em cada campanha serão descritas oportunamente nos itens 3 e 4. 

 

2.2 Agitação marítima 

Para avaliação da relação entre a morfodinâmica da barra e as condições de agitação marítima 

foi utilizada uma série do estado de mar em águas profundas, reconstituída através do modelo 

espectral de terceira geração Wavewatch IIITM que utiliza forçamento de campos sinópticos de 
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vento sobre o Atlântico Norte e cujos resultados foram objeto de validação (Dodet et al., 

2010). Utilizou-se um conjunto de seis séries de dados relativos ao espectro direcional da 

agitação, gentilmente cedidos pelo Prof. Xavier Bertin (Université de La Rochelle, França), para 

impor condições nas fronteiras norte, oeste e sul de um domínio computacional mais vasto, o 

qual cobre toda a plataforma e parte do talude continental entre os paralelos de Espinho e do 

Carvalhal. Este domínio é representado por uma malha regular com resolução de 1000 m, 

construída por Ribeiro (2013) a partir da combinação de informação topo-hidrográfica das 

seguintes fontes: projeto ASTER (Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection 

Radiometer), desenvolvido entre os EUA e o Japão (http://asterweb.jpl.nasa.gov); GEBCO_08 

Grid (v. 20091120), uma secção da General Bathymetric Chart of the Oceans 

(http://www.gebco.net/); batimetria da margem Ibérica compilada e processada por Vanney e 

Mougenot em 1981, disponível no Sistema Nacional de Informação do Litoral 

(http://geo.snirh.pt/snirlit/site/); dados fornecidos pelo Instituto Hidrográfico referentes à 

região de Óbidos, Cascais e estuário do Tejo (http://www.hidrografico.pt). A representação 

dos fundos mais próximos adjacentes à Lagoa de Albufeira obteve-se a partir de duas malhas 

encaixadas, regulares, com 34 x 39 km e 18 x 16 km e resolução de 500 m e de 100 m, 

respetivamente, desenvolvidas pela equipa. 

A propagação das ondas foi simulada com recurso ao modelo SWAN - Simulating WAves 

Nearshore model (Booij et al., 1999), versão 40.85, um modelo de terceira geração 

desenvolvido pela Delft University of Technology (TUDelft, 2013), obtendo-se uma série 

temporal de valores de altura significativa (Hs), rumo médio vetorial e período médio (Tzmed) 

das ondas a intervalos de seis horas sobre a batimétrica dos 10 m, na região adjacente à 

barreira da Lagoa de Albufeira. Com base nestes elementos, construiu-se um índice de deriva 

litoral (IQls), um indicador do caudal sólido longilitoral instantâneo (obtido a partir da altura de 

onda e do ângulo de ataque) a intervalos regulares de 6 horas, e estimou-se a deriva litoral 

acumulada (normalizada).  

 

3 Trabalhos anteriores 

Freitas et al. (1992), Freitas e Andrade (1994) e Freitas (1995) propuseram um modelo de 

evolução da barra de maré da Lagoa de Albufeira a partir de observações de terreno e da 

realização de levantamentos topográficos na barreira com recurso a Estação Total (abril de 

1992 a março de 1993), constituído por seis estádios morfodinâmicos principais, cada um dos 

quais com duração variável e que pode, por vezes, não ocorrer (Figura 2).  

O estádio inicial (estádio 1) sucede à abertura artificial; o canal de maré tem traçado retilíneo e 

secção simétrica. A água acumulada na laguna é violentamente ejetada através de um canal 

estreito, curto e retilíneo, arrastando consigo grande volume de sedimentos que são 

depositados na plataforma próxima (tanto mais longe quanto mais intenso for o jacto de 

vazante) e que serão posteriormente remobilizados para formar bancos de areia submarinos 

http://asterweb.jpl.nasa.gov/
http://www.gebco.net/
http://geo.snirh.pt/snirlit/site/
http://www.hidrografico.pt/
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(barras de espalho), que vão migrando para terra. Em resultado da erosão da barreira, ocorre o 

alargamento natural da secção do canal artificial, que adquire forma em "V", a qual pode 

persistir por alguns dias. Ambas as margens são bastante escarpadas como consequência da 

rápida erosão regressiva determinada pelas correntes de maré. A largura da barra e a 

profundidade do talvegue dependem, pois, da intensidade e duração da primeira vazante 

lagunar (não sendo estas variáveis completamente independentes). Posteriormente dá-se a 

migração para sul do canal principal (a favor da deriva litoral predominante) devido ao 

crescimento horizontal e agradação vertical de um banco de areia na margem norte 

(alimentado por deriva litoral e pela incorporação de areias pelas correntes de maré) e erosão 

da margem sul (estádios 2 a 4). Consequentemente, a secção da barra passa a fortemente 

assimétrica, com o talvegue encostado a esta margem. O crescimento contínuo do banco da 

margem norte e a erosão da margem sul têm como consequência a extensão e a meandrização 

do canal, que se acentua ao longo do tempo. Na medida em que a acumulação sedimentar se 

dá preferencialmente a norte, origina-se extensão e deflexão para sul do canal principal, que 

escoa a vazante, diminuindo a eficiência hidráulica da barra. Se a migração do canal ocorrer a 

uma taxa elevada, o que depende essencialmente da sua profundidade, da disponibilidade em 

sedimentos, rumo e energia das ondas e correntes de maré, rapidamente se atinge uma 

configuração em que o banco arenoso norte atinge grande desenvolvimento (estádio 4). Esta 

configuração é intrinsecamente frágil devido ao grande comprimento e intensa meandrização 

do canal, podendo ocorrer uma recolocação do canal a norte, envolvendo o rompimento da 

barreira (induzido por galgamento durante a maré cheia) e dando origem a duplicação da 

barra (estádio 5A). O canal mais antigo e menos eficiente é rapidamente abandonado e 

colmatado, ficando o novo canal reposicionado a norte (estádio 5B). O estádio final 

corresponde a rápida migração para terra de barras de espalho, que bloqueiam a área externa 

do canal conduzindo ao fecho da barra (estádio 6). A acreção vertical do banco assim formado, 

bem como a sua migração para terra durante o ciclo de águas mortas-águas vivas, tem, como 

consequência, o robustecimento completo, em cota e largura, da secção da barreira que ocupa 

a faixa de divagação da barra. 

Em abril de 1991 observou-se que a passagem do estádio 1 para o estádio 6 ocorreu em três 

semanas, conduzindo a segunda reabertura artificial da barra nesse mesmo ano (Freitas, 1995) 

(Anexo A). 

No ano de 1992, a barra foi aberta a 17 de abril. Entre abril e julho desse ano, Freitas e 

Andrade (1994) e Freitas (1995) apontam taxas médias de erosão da margem sul da barra 

(correspondentes a taxas médias de migração da barra para sul) variáveis entre 0.9 e 3.2 m  

dia-1, em função do rumo e da potência das ondas (Figura 3 e Figura 4). Note-se que nesta 

janela temporal apenas se reuniram condições favoráveis à migração para norte na semana de 

21 a 29 de maio, sendo essas condições responsáveis pela diminuição da taxa de migração e 

pelo mínimo que caracteriza o segundo período de monitorização indicado acima e na Figura 

3. Entre 17 de abril e 21 de maio a taxa de migração excedeu ligeiramente a que se observou 

depois de 1 de junho, em função de ângulos de ataque mais favoráveis e de um incremento da 

altura de onda. Entre 15 julho e o fim de novembro de 1992 o canal recolocou-se a norte, 
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muito provavelmente no final da segunda quinzena de novembro; esta perturbação 

relacionou-se com o galgamento e rutura da barreira, a norte, por ondas de tempestade. 

 

 

 



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

 

 

Entregável 3.1.2.a  15 
Junho de 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Representação esquemática dos estádios morfodinâmicos reconhecidos na barra da Lagoa de Albufeira e conexões entre estádios sucessivos (adaptado de Freitas 
e Ferreira, 2004). 
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Estes resultados indicam que a recolocação a barlamar da barra de maré não se associa 

necessariamente às tempestades mais intensas, mas que pode ser determinada por outros 

fatores condicionantes, nomeadamente relacionados com a eficiência hidráulica do dispositivo 

herdado. Entre 26 de novembro de 1992 e 9 de março de 1993, a migração da nova barra de 

maré é de novo preferencialmente dirigida para sul, mas a uma taxa muito reduzida, de 0.2 

m.dia-1 (Figura 3 e Figura 4). De facto, os elementos representados na Figura 3 e Figura 4 

mostram que, neste período, se sucederam condições de agitação que solicitaram a barra de 

maré no sentido de migrar para sul e para norte, cujo resultado acumulado favorece divagação 

para sul mas a uma taxa média muito reduzida.  

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Altura (m, eixo das ordenadas do lado direito) e obliquidade das ondas (, eixo das ordenadas 

do lado esquerdo) relativa à normal do troço litoral onde se insere a Lagoa de Albufeira (273) entre 17 
de abril de 1992 e 31 de março de 1993 e valores médios da taxa de migração da margem sul da barra 
em quatro períodos de monitorização (26/4 a 7/5/92; 7/5 a 12/06/92; 12/06 a 15/07/92; 26/11/92 a 

9/03/93).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Variação temporal do Índice de deriva litoral (IQls) e deriva litoral acumulada (normalizada) no 
período 17 de abril 1992 a 2 de abril 1993. Os períodos de monitorização indicados são os mesmos da 

Figura 3. 

 

Lopes (2007) descreve os resultados obtidos da monitorização da barra de maré entre 

dezembro de 2006 e junho de 2007, associando dados topo-hidrográficos obtidos no campo 

com Estação Total e DGPS (Figura 5) e modelação analítica e numérica da hidrodinâmica do 

sistema barreira/barra de maré. Este semestre de monitorização, não compreendeu, no 

entanto, um ciclo completo de abertura/fecho da barra de maré.  
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Em 2006 a barra foi aberta artificialmente a 13 de abril (Anexo A) e a 15 de dezembro ainda 

estava ativa (Figura 6, Figura 7, Figura 9), posicionada bastante a norte provavelmente em 

resultado do rumo da ondulação (Figura 8). A barra de maré fechou a 24 de dezembro de 

2006. Pouco antes do fecho (a 15 de dezembro 2006) apresentava uma profundidade relativa 

de 1 m, uma largura aproximada de 25 m, e o canal ativo encostava-se a N, junto ao cordão 

dunar (Figura 9). Na região sul, apresentava ainda um canal abandonado, meandrizado, cujo 

desenvolvimento planimétrico permitiu que fosse intercetado duas vezes pelo perfil 

topográfico, sendo de salientar que tanto o fundo do canal abandonado como o do canal ativo 

se encontravam pouco abaixo do nível médio do mar (NMM).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Modelo digital de terreno construído com dados de campo de 02/03/07 sobre ortofotomapa 
de 1995 (SNIG, 2012), com figuração do perfil representativo da secção longitudinal da barreira objeto 

de levantamento periódico em 2006/2007. Notar que este perfil se localiza no raso de barreira para 
terra da crista da berma. 

 

Até 2 de março de 2007 (Figura 9) a barreira acumulou areia preferencialmente a norte, 

nomeadamente no enfiamento do canal recém-desativado, onde se registou uma espessura 

de preenchimento da ordem de 2 m; esta acumulação foi promovida por sucessivos 

galgamentos oceânicos da barreira (principalmente em épocas em que as ondas tiveram maior 

altura – Figura 10), dando origem a uma morfologia regular e aplanada a uma cota de 2 m 

(NMM); no sector sul a acumulação de areia foi significativamente menor, tendo o meandro 

abandonado permanecido submerso pela água represada na laguna, com espelho de água à 

cota de 1.93 m (NMM). A morfologia da barreira permaneceu inalterada até 14 de abril de 

2007 (Figura 11), o que possivelmente se explica pela ausência de galgamentos significativos 

durante esse período (Figura 10). 
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Figura 6. Embocadura da Lagoa de Albufeira em 15/12/2006. Foto de Lopes, 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Embocadura da Lagoa de Albufeira em 15/12/2006. Foto de Lopes, 2007. 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Altura (m, eixo das ordenadas do lado direito) e obliquidade (, eixo das ordenadas do lado 

esquerdo)  das ondas relativa à normal do troço litoral onde se insere a Lagoa de Albufeira (273) entre 
março e dezembro de 2006. 

 

Em 2007, a ligação ao mar foi aberta às 06 h 40 min do dia 19 de abril (Anexo A). Para tal, 

resgou-se um canal encostado ao cordão dunar norte, que atravessava uma berma com cota 

máxima de 2 m (NMM) e se localizava no extremo setentrional da futura faixa de divagação; 
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dois dias depois da abertura artificial, o canal apresentava perfil transversal assimétrico com 

largura de 55 m e a cota mínima do talvegue era de -1 m (NMM) (Figura 12).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Perfis longitudinais da barreira da Lagoa de Albufeira obtidos a partir de levantamentos de 
terreno (Lopes, 2007). Os dois talvegues observados a sul no levantamento de 15 de dezembro 

correspondem à intersecção de um canal meandrizado e abandonado àquela data (visível na Figura 7).  

 

Nos onze dias seguintes, até 2 de maio de 2007, o canal diminuiu a profundidade e aumentou 

a sua largura máxima (65 m), ocorrendo ligeira divagação da barra para sul, à taxa média de 

0.9 m/dia (Figura 12). No mês seguinte, ocorreu intensa divagação da barra de maré para sul 

(a taxa média cresceu para 1.6 m/dia), assegurada pela erosão da margem sul e acumulação a 

norte, acompanhada de alargamento significativo do canal; a 6 de junho de 2007, a largura do 

canal era de 120 m e a cota mínima era aproximadamente a do NMM (Figura 12). Em julho, a 

divagação da barra para sul tinha colocado o canal ativo à latitude dos meandros abandonados 

(representados no levantamento do inverno de 2006/2007) (Figura 13). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Altura (m, eixo das ordenadas do lado direito) e obliquidade (, eixo das ordenadas do lado 

esquerdo) das ondas relativa à normal do troço litoral onde se insere a Lagoa de Albufeira (273) entre 
dezembro de 2006 e dezembro de 2007. 
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Figura 11. Perfis longitudinais da barreira da Lagoa de Albufeira obtidos a partir de levantamentos de 
terreno (Lopes, 2007). 

 

A 13 de setembro de 2007, o canal da barra tinha migrado ainda mais para sul, tendo esta 

translação produzido o desmonte de uma secção da barreira contendo os canais meandrizados 

referidos acima e os bancos de areia adjacentes, como se pode observar na Figura 14; a 

comparação da Figura 13 e da Figura 14 mostra que a distância do canal ao restaurante 

sobranceiro à praia diminuiu consideravelmente entre julho e setembro de 2007. A 8 de 

dezembro de 2007, a barra continuava posicionada a sul, como se verifica na Figura 15, no 

local onde ocorreu o encerramento (entre 10 e 14 de dezembro de 2007); como se depreende 

das fotografias efetuadas a 9 e 12 de janeiro de 2008 (Figura 16), os últimos reajustes 

morfológicos contemporâneos do encerramento da barra, levaram à ruína do restaurante, 

motivada pela incisão e recuo marginal da vertente barlavento da barreira.  
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Figura 12. Perfis longitudinais da barreira da Lagoa de Albufeira obtidos a partir de levantamentos de 
terreno (Lopes, 2007). 
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Figura 13. Embocadura da Lagoa de Albufeira em 07/07/2007 (superior) e 25/07/2007 (inferior). 
Imagem superior de A.M. Lopes; Fonte da imagem inferior: SIARL, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Foto superior – Panorâmica da embocadura da Lagoa de Albufeira a 13 de setembro de 2007. 
Foto inferior - Pormenor da margem sul do canal da Lagoa de Albufeira na mesma data (vista para 

terra). Fotos de M.C. Freitas. 
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Figura 15. Foto da margem sul do canal da Lagoa de Albufeira a 8 de dezembro de 2007. Foto de M.C. 
Freitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Fotos da margem sul do canal da Lagoa de Albufeira a 9 de janeiro (superior) e 12 de janeiro 
(inferior) de 2008. Fotos de M.C. Freitas. 
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4 Monitorização em 2010/2011 

Em 2010, a barra de maré da Lagoa de Albufeira foi aberta no dia 15 de abril e encerrou a 20 

de dezembro, mantendo-se o canal ativo durante 249 dias. No âmbito deste projeto, foi 

desenhado e concretizado um programa de monitorização para caracterizar a evolução 

morfodinâmica da barra de maré naquele intervalo de tempo, correspondendo a um ciclo 

completo de atividade, desde a abertura até ao fecho. 

 

4.1  Métodos 

Para a concretização do objetivo exposto acima realizou-se um conjunto de levantamentos 

topo-hidrográficos na Lagoa de Albufeira entre 23 de março de 2010 e 21 de março de 2011, 

cobrindo uma janela temporal de um ano. 

Foram efetuados levantamentos na barreira/barra de maré e nas zonas adjacentes, antes (23 

de março de 2010) e durante a abertura artificial da barra de maré, a 15 de abril de 2010, e 

ainda em vários momentos do seu ciclo de evolução até ao encerramento natural (a 20 de 

dezembro de 2010) e, posteriormente ao fecho da barra até se completar um ciclo anual. No 

total, executaram-se dezasseis levantamentos, sempre em condições de marés vivas. Os dados 

topo-hidrográficos foram obtidos com recurso a uma estação total (Leica TC4 700) e dois 

equipamentos DGPS RTK (Leica GPS900 e Topcom). Efetuaram-se ainda dois levantamentos 

hidrográficos antes (23/24 de março de 2010 – Entregável 3.1.1.a) e imediatamente após 

(15/17 de abril de 2011) a abertura da barra de maré, do canal da barra e dos fundos 

oceânicos e lagunares adjacentes, pelo Centro de Investigação dos Ambientes Costeiros e 

Marinhos da Universidade do Algarve (CIMA/UALG), recorrendo a uma embarcação equipada 

com eco-sonda acoplada e sincronizada com estação de DGPS móvel, e ligação a uma estação 

base DGPS colocada em terra, sobre ponto de referência previamente georreferenciado. Toda 

a informação altimétrica foi processada em ambiente ArcGIS, tendo sido construídos Modelos 

Digitais de Terreno (MDTs), utilizando a krigagem como método de interpolação espacial. Com 

base nos MDTs realizaram-se perfis topográficos longitudinais e transversais à barra de maré, 

nomeadamente dois perfis de referência (Tabela 1, Figura 17), aqui utilizados para caracterizar 

as transformações morfológicas observadas.  

 

4.2 Resultados e Discussão 

Antes da abertura artificial da barra de maré, a barreira era constituída, a norte do local da 

abertura, por uma praia refletiva com face de praia e berma dupla a cotas de 4.5 e 5 m (NMM), 

marginada por uma duna com aproximadamente 7 m (NMM) de cota (Figura 18, Figura 21 e 

Figura 23). A face sotavento desta duna, muito inclinada, correspondia praticamente à 
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margem lagunar, nesta região. A sul, a praia, também refletiva, consistia numa face, articulada 

superiormente numa berma alta, parcialmente eolizada e inclinada para leste, desenvolvida a 

cota mais baixa (aproximadamente de 4.5 m (NMM)) (Figura 18), cuja superfície mergulhava 

sob o espelho de água lagunar. 

 

Tabela 1. Coordenadas (Datum 73) dos extremos dos perfis de referência levantados na barreira da 
Lagoa de Albufeira e indicados na Figura 17. 

Coordenadas X Y 

N 
   

-91500 -127908 

E 
   

-91223 -128100 

S 
   

-91500 -128386 

W 
   

-91692 -128100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. MDT da barreira da Lagoa de Albufeira construído com dados de campo de 27/12/2010 sobre 
ortofotomapa de 2005 (SNIG, 2012), com representação dos perfis de referência.  

 

A operação de abertura artificial da barra ocorreu a 15 de abril de 2010, às 6 h 50 min com 

recurso a retroescavadora giratória e pás mecânicas que escavaram uma vala na berma de 

praia, transversal à barreira e encostada ao limite sul do edifício dunar (Pires et al., 2011). Esta 

vala ligava a margem lagunar ao oceano, com cotas de rasto progressivamente menores em 

direção ao mar, sendo a escorrência da água lagunar inibida por um dique de areia construído 

na extremidade nascente da vala. Uma parte das areias desaterradas foi depositada na 

margem sul da vala, elevando localmente a cota da berma em cerca de 1 m (Figura 18B e 

Figura 21), outra parte foi encostada aos relevos arenosos mais a sul, junto aos passadiços de 

acesso pedonal, e uma fração (não quantificada) foi removida para redeposição e reforço na 

praia do Meco.  
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Figura 18. Evolução morfológica da barra de maré da Lagoa de Albufeira representada através de MDTs 
construídos a partir de trabalhos de campo, desde 23 de março de 2010 a 21 de março de 2011. A linha 
cotada (a negro) indica a linha de água do espaço lagunar e a cota do espelho de água em situação de 

barra fechada. 
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O rompimento daquele dique estabeleceu ligação entre a laguna e o mar, permitindo a 

libertação das águas até então aprisionadas, que escoaram para o mar com caudal, turbulência 

e velocidade crescentes nas horas seguintes, através de um canal estreito, curto e retilíneo, no 

qual se observaram valores máximos de 5.5 m s-1 (Pires et al., 2011). A descarga lagunar inicial 

(a primeira vazante, excecionalmente demorada) conduziu ao alargamento e aprofundamento 

do sulco previamente rasgado, modelando um canal com perfil aproximadamente em “V”, 

simétrico e com um único talvegue à cota de 0.5 m (NMM). Cerca de 12 horas após a abertura 

artificial é visível que a distância entre margens do canal atingiu 70 m (Figura 18B e Figura 21). 

Doze dias após a abertura (27/04/10), verifica-se a existência de um delta de vazante no 

enfiamento da embocadura do canal, como consequência da drenagem de água lagunar que 

ejetou grande volume de sedimentos transportados para os fundos submarinos adjacentes 

(Figura 18C e Figura 21). Observa-se, igualmente, que a largura entre margens aumentou para 

cerca de 100 m (Figura 21), essencialmente à custa de erosão progressiva da margem norte a 

uma taxa média de 2.5 m s-1, acompanhada e promovida por deflexão também para norte do 

canal de escoamento; no mesmo período observou-se crescimento de um banco de areia 

intertidal na margem sul, com a configuração de uma barra de meandro, modelado pelas 

correntes de maré (Figura 18C). A secção do canal perdeu simetria e adquiriu uma 

configuração mais complexa, com dois talvegues ativos, sendo o que se encosta à margem N 

mais eficiente e profundo (0 m - NMM) (Figura 18C e Figura 21). Três dias depois (30/04/10), a 

erosão continuada da margem norte do canal impulsionou um novo incremento da distância 

entre margens (115 m, taxa média de 5 m s-1) e o alargamento e aprofundamento do talvegue 

norte (cota mínima de -0.5 m - NMM) (Figura 18D e Figura 21). Este primeiro período de 

evolução reflete condições de altura e rumo das ondas prevalecentes desde o mês de março 

(Figura 19) e que se prolongaram até final de maio. Um mês após a abertura (14/05/10), a 

largura entre margens atingiu 125 m, tendo evoluído cerca de 10 m em 15 dias (0.7 m s-1); o 

canal mantém uma secção assimétrica com o talvegue principal ainda encostado a norte e 

mais profundo, atingindo uma cota mínima de quase -1 m (NMM) (Figura 18 e Figura 21). 

Quarenta e três dias após a abertura (28/05/10), verifica-se que houve desenvolvimento do 

banco da margem sul e a erosão na margem norte do canal, acompanhada de alargamento da 

secção para 160 m (evolução de 35 m em cerca de 15 dias – 2.5 m s-1) (Figura 18F e Figura 21). 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 - Altura (m, eixo das ordenadas do lado direito) e obliquidade (, eixo das ordenadas do lado 
esquerdo) das ondas ao largo relativamente à normal do troço litoral onde se insere a Lagoa de 

Albufeira (273) entre março de 2010 e março de 2011. 
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Entre a abertura da barra, a 15 de abril, e os primeiros dias de junho de 2010, a migração da 

barra foi atípica (dirigida para norte) e determinada pela ocorrência persistente (até 2 de 

maio) ou intermitente (até 2 de junho) de rumos de onda rodados a sul do oeste, o que não é 

característico desta estação do ano; para além de divagar, a barra aumentou o diâmetro da 

boca à custa de erosão da margem norte com intensidade superior à da acreção na margem 

sul (Figura 18). Assistiu-se assim, neste período, à combinação dos efeitos de deriva litoral para 

norte (Pires et al., 2011), com o reposicionamento e reajustamento morfológico do canal que 

determinaram transferência de efeitos erosivos para o lado norte da barra.  

 

 

Figura 20 - Variação temporal do índice de deriva litoral (IQls) (3 de maio 2010 a 31 de março de 2011) e 
deriva litoral acumulada (normalizada) no período 20 de abril 2010 a 20 de dezembro de 2010. Os 

períodos de monitorização indicados são os mesmos da Figura 19. 

 

A partir de 2 de junho, as ondas têm rumo rodado a norte da normal à costa (Figura 19 e 

Figura 20); cessou a erosão da escarpa na margem norte (cuja localização se manteve 

praticamente invariante a partir desta data) e iniciou-se o crescimento para sul de um banco 

de areia soldado a esta escarpa, promovendo a deflexão do canal para sul. 

Consequentemente, a secção da barra evoluiu de forma a encostar o talvegue principal àquela 

margem (Figura 18G e H e Figura 21), atingindo ali a cota de -1 m (NMM), 4 meses após a 

abertura (27 de julho de 2010). Até ao fim do mês de agosto (levantamento de 26 de agosto de 

2010) a largura entre margens manteve-se aproximadamente invariante e o canal adquiriu 

novamente uma secção aproximadamente simétrica com um talvegue único central (cota -0.5 

m - NMM) (Figura 18I e Figura 21), verificando-se o contínuo desenvolvimento do banco da 

margem norte. A partir de setembro inicia-se a erosão da margem sul do canal da barra, 

conduzindo a um aumento da distância entre as margens para cerca de 240 m (taxa média de 

2.9 m s-1) com novo encosto do talvegue a sul e a cotas de fundo de cerca de -1 m (NMM) 

(Figura 18J e Figura 21). De facto, entre 2 de junho e 7 de outubro de 2010, os dados de 

agitação sugerem persistência de uma magnitude praticamente invariante do transporte 

sólido litoral sempre dirigida para sul, tendência que se inverte durante um breve intervalo de 

tempo, até 10 de outubro, para depois retomar as condições iniciais, mas com ritmo de 

transporte sólido substancialmente mais elevado até 27 de novembro.  

O contínuo crescimento do banco da margem norte em altura e extensão e a erosão 

persistente da margem sul promoveram um aumento da distância entre as escarpas para cerca 
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de 300 m a 5 de novembro (taxa média de erosão da margem sul de 1.4 m s-1) (Figura 18K e 

Figura 21) e cerca de 325 m no dia 24 do mesmo mês (taxa média de erosão da margem sul de 

1.3 m/dia) (Figura 18L e Figura 21). Contudo, e em especial a partir de agosto, a propagação da 

maré do e para o espaço lagunar fazia-se através de um canal cada vez mais meandrizado e 

com secção progressivamente mais reduzida, à medida que o banco da margem norte crescia 

e se estendia em direção à margem sul, especialmente nas fases da maré em que o nível 

descia abaixo do NMM. A perda de eficiência hidráulica determinada por este dispositivo e o 

incremento de altura da agitação verificado entre 24 de novembro e 8 de dezembro, acrescido 

de uma rotação pronunciada do rumo das ondas, determinaram condições ideais para o 

assoreamento quase total da boca da barra. Por outro lado, as condições conjuntas de altura e 

rumo da agitação costeira determinaram, a partir de 4 de dezembro, um incremento 

extraordinário do potencial de transporte sólido longitudinal para norte (Figura 19, Figura 20). 

Em consequência, formou-se uma estreita restinga enraizada a sul (Figura 22) cujo rápido 

alongamento para norte, a favor da deriva litoral residual obrigou a secção terminal do canal 

da barra, já muito assoreado, a defletir para norte e aumentar de comprimento. Nestas 

condições, bastaram cerca de 5 dias para que a barra arenosa migrasse para terra, 

preenchesse e obliterasse o canal remanescente e cicatrizasse a barreira, levando ao fecho 

definitivo da barra e ao isolamento do contacto da laguna com o mar a 20 de dezembro de 

2010. Dada a deslocação da faixa de rebentação para maiores profundidades no domínio da 

praia submarina, é lícito concluir que o volume de areias consumido nesta fase terminal de 

cicatrização da barreira seja diminuto, em comparação com os volumes de sedimento 

transferidos para norte na praia submarina. De facto, não se observou redução significativa da 

largura da praia subaérea a norte da Lagoa de Albufeira, como seria de esperar se o 

robustecimento do cordão litoral tivesse sido integralmente abastecido à custa de retenção da 

deriva litoral.  

Sete dias após o encerramento natural da barra (27 de dezembro de 2010), o perfil de 

referência longitudinal, na região de divagação da barra de maré, apresentava uma cota de 

cerca de 2 m (NMM) a sul e de 3 m (NMM) a norte (Figura 18M e Figura 21); na praia oceânica, 

a crista da berma, com desenvolvimento planimétrico paralelo à daquele perfil estava 

aproximadamente a 4 m (NMM) (Figura 23).  

Entre 27 de dezembro de 2010 e 21 de janeiro de 2011 o perfil longitudinal de referência não 

sofreu alteração significativa e, nos perfis de referência transversais, observa-se que só a 

margem externa da berma recém-formada experimentou incremento de cota de cerca de 1 m, 

passando a 5 m (NMM). Esta modificação é compatível com galgamento de intensidade 

moderada e agradação limitada da região exterior da berma, com aumento local do declive e 

ligeiro recuo da posição da crista. Em 21 de janeiro de 2011 (Figura 18N) a crista da berma 

tinha já igualado a cota observada no mesmo perfil e em crista equivalente, mas anterior à 

abertura da barra de maré (levantamento de 23 de março de 2010) (Figura 23); a cota de 4-5 

m (NMM) para a crista da berma reconstruída parece corresponder a um limiar de estabilidade 

rapidamente alcançado após desativação da barra de maré. No mês seguinte (22/02/2011) 

(Figura 18O) verificou-se a migração para leste da face de praia e amputação da berma, com 
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recuo substancial da crista no mesmo sentido; concomitantemente regista-se um aumento da 

cota do perfil de referência longitudinal, que a 22 de fevereiro de 2011 se apresentava 

nivelado em torno de 4 m (NMM). Este facto deve-se à ocorrência de temporais nestes meses 

de inverno (Figura 19), os quais promoveram erosão na face de praia oceânica, galgamento e 

transferência sedimentar para o tardoz da berma, mas apenas até ao espelho de água interno. 

Sobre a berma, ocorre agradação vertical com manutenção do declive, enquanto a margem 

lagunar parece dificultar a progressão das areias gerando-se uma rutura de declive que 

configura a formação de uma face de praia lagunar (Figura 21 e Figura 23). A situação 

manteve-se até 21 de março de 2011 (Figura 18P).  

O modelo de evolução da barra da Lagoa de Albufeira descrito na bibliografia (Freitas, 1995; 

Lopes, 2007) é caracterizado por migração persistente da barra de maré e do seu talvegue 

principal para sul, a favor da deriva litoral predominante, associada a ondulação com rumos 

também persistentemente rodados a norte do oeste. Esta migração processa-se através do 

crescimento horizontal e agradação vertical de um banco de areia na margem norte da barra e 

erosão da margem sul, com o talvegue encostado a este bordo da barra.  

Em 2010/2011 observou-se uma vez mais divagação da barra, mas com um padrão espacial 

atípico: de facto, o sentido de migração da barra (e do respetivo canal) nos primeiros meses de 

funcionamento da barra foi simétrico do descrito acima, mas tal deve-se a uma condição 

direcional infrequente de estado de mar. Os dados obtidos nesta campanha são, porém, 

congruentes e suportam os processos e o modelo de evolução proposto anteriormente, uma 

vez que os mecanismos fundamentais de agradação-erosão-meandrização, dependentes da 

intensidade e sentido da corrente de deriva litoral, se mantêm. Relativamente ao modelo 

conceptual de Freitas (1995) apenas não se verificou em 2010/2011 a relocalização do canal a 

norte, após intensa divagação para sul. Julga-se que tal se pode ficar a dever à redução 

significativa da faixa de divagação possível da barra, após a intervenção de robustecimento do 

cordão dunar. 
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Figura 21. Perfis topográficos longitudinais à barreira da Lagoa de Albufeira (aprox. N-S), representativos 
da evolução morfológica da barra de maré entre 23 de março de 2010 e 21 de março de 2011. 

-1
0
1
2
3
4
5
6
7 23.03.2010

-1
0
1
2
3
4
5
6
7 15.04.2010

-1
0
1
2
3
4
5
6
7 27.04.2010

-1
0
1
2
3
4
5
6
7 30.04.2010

-1
0
1
2
3
4
5
6
7 14.05.2010

-1
0
1
2
3
4
5
6
7 28.05.2010

-1
0
1
2
3
4
5
6
7 29.06.2010

-1
0
1
2
3
4
5
6
7 27.07.2010

-1
0
1
2
3
4
5
6
7 26.08.2010

-1
0
1
2
3
4
5
6
7 24.09.2010

-1
0
1
2
3
4
5
6
7 05.11.2010

-1
0
1
2
3
4
5
6
7 24.11.2010

-1
0
1
2
3
4
5
6
7 27.12.2010

-1
0
1
2
3
4
5
6
7 21.01.2011

-1
0
1
2
3
4
5
6
7 22.02.2011

2
3
4
5
6
7

0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475

Distância (m)

21.03.2011

C
o

ta
 (

m
) 

N
M

M

 



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

 

 

32  Entregável 3.1.2.a 
Junho de 2013 

 

 

Figura 22. Embocadura da Lagoa de Albufeira a 15 de dezembro de 2010. Fonte: SIARL, 2012. 

 

 

Figura 23. Perfis topográficos transversais à barreira da Lagoa de Albufeira (aproximadamente E-W), 
representativos da evolução morfológica da barra de maré entre 23 de março de 2010 e 21 de março de 

2011. 
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5 Duna artificial da barreira da Lagoa de Albufeira 

A barreira da Lagoa de Albufeira é constituída pelo cordão litoral propriamente dito e por 

depósitos interiores (Freitas e Ferreira, 2004) (Figura 24) e é, por vezes, interrompida por um 

canal (barra), aberto artificialmente para promover a renovação das águas lagunares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Esboço geomorfológico da embocadura da Lagoa de Albufeira com base em fotografia aérea 
de 1989 (Freitas, 1995). 

 

No cordão litoral, com uma largura média de aproximadamente 300 m, mais estreito onde 

persistem as cicatrizes  de antigas  aberturas da laguna ao oceano (Freitas, 1995), é possível 

distinguir uma praia e uma duna frontal (primária) em diferentes estádios de 

evolução/degradação; esta última, até finais dos anos 90, ocupava somente o extremo norte 

do cordão litoral, conferindo-lhe aí as cotas mais elevadas (cerca de 8 m NMM) (Freitas e 

Ferreira, 2004) – Figura 25. De facto, a reabertura e migração da barra de maré favoreceu o 

rejuvenescimento morfológico da barreira a intervalos temporais demasiado pequenos para 

permitir o desenvolvimento e fixação de dunas costeiras.  

Em 1996 iniciaram-se os trabalhos para a extensão artificial da duna para sul, para robustecer 

o cordão litoral, por deposição e modelação de um aterro, constituido por sedimentos 

dragados dos depósitos interiores, sobre o raso de barreira (Figura 26 a Figura 29). Este aterro 

inicialmente apresentava uma configuração prismática de secção trapezoidal, com cotas 

apicais da ordem de 8-9 m (NMM), em cuja face superior foram armadas paliçadas para 

retenção de areias eólicas (Figura 29) (Freitas e Ferreira, 2004). 
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Figura 25. Embocadura da Lagoa de Albufeira a 20 de abril de 1991. Foto de M.C. Freitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Dragagem dos depósitos lagunares e acumulação dos dragados para construção da duna 
artificial (setembro de 1996). Foto de M.C. Freitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 27. Operações de dragagem dos depósitos interiores da Lagoa de Albufeira (janeiro de 1997). 
Foto de M.C. Freitas. 
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Figura 28. Deposição de areias dragadas para construção da duna artificial (setembro de 1996).  

Foto de M.C. Freitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Aspeto da paliçada no topo da duna artificial (março de 2010). Foto de M.C. Freitas. 

 

5.1 Criação da duna artificial e tentativa de estabilização da barra 

No âmbito do projeto “Sistemas de Obras de Valorização da Lagoa de Albufeira” realizado em 

1989/91 pela PROMAN para a então Direcção-Geral de Portos (DGP), foi projetada uma ligação 

permanente da laguna ao mar, que seria assegurada através de um canal com 20 m de largura 

fixado por dois molhes (Figura 30) (Ângelo, 2001), com o objetivo de permitir a produção 

intensiva de espécies aquícolas no espaço lagunar. O canal seria dragado com largura 

crescente para leste, atravessando o conjunto dos depósitos interiores. Os materiais 

provenientes das escavações seriam utilizados para robustecimento da barreira, em ambos os 

lados da barra artificial. Este projeto foi interrompido, por decisão do então Secretário de 

Estado Adjunto do Ministro do Ambiente, José Sócrates, quando a obra já estava a iniciar-se e 

© M.C. Freitas 
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já tinham sido depositados, imediatamente a sul da Lagoa de Albufeira, blocos de rocha a 

utilizar na construção dos esporões (Ângelo, 2001). Em sua substituição e no âmbito do 

projeto “Recuperação e Valorização da Lagoa de Albufeira”, do então Instituto de Conservação 

da Natureza (ICN, atual ICNF), projetou-se uma solução alternativa, que mantinha a 

relocalização da barra na zona sul da barreira e previa o reforço/estabilização do cordão litoral 

(Figura 31) mas não incluía os molhes. A recolocação da barra mais a sul, teve como 

pressupostos: (1) o alinhamento com o eixo maior da laguna, para que as correntes de 

enchente e vazante se concentrassem na região com maiores profundidades; (2) a maior 

proximidade à margem lagunar, facilitando as manobras de desassoreamento do canal; (3) a 

menor disponibilidade de areia para colmatação do canal (Ângelo, 2001). Se os dois primeiros 

são compreensíveis, este último pressuposto não tem fundamento e não se entende o 

raciocínio científico que lhe deu origem. O canal de ligação da laguna ao mar foi projetado com 

uma configuração linear, comprimento de cerca de 500 m, largura de 40 m a jusante e cerca 

de 100 m a montante e cota de rasto de 0.5 m (ZH) (Ângelo, 2001) – Figura 31. As areias 

resultantes desta dragagem, bem como do rebaixamento de cerca de 1 m dos bancos 

interiores (Zona 3 na Figura 31) serviriam de mancha de empréstimo para a fase inicial da obra 

de robustecimento do cordão litoral e reforço da margem norte. Este projeto previa ainda a 

dragagem de sedimentos lodosos dos fundos lagunares da Lagoa Grande, operação que, no 

entanto, nunca se concretizou. O robustecimento do cordão dunar visava impedir a entrada de 

sedimentos marinhos por transporte eólico ou galgamento oceânico no espaço lagunar 

(Ângelo, 2001). 

Esta intervenção iniciou-se em abril-maio de 1996 com uma dragagem de maior envergadura 

aproveitando o momento de reabertura da barra de maré naquele ano (Santos, 2002) e 

continuou em setembro-outubro de 1996, já com a barra fechada (Anexo). A dragagem do 

novo canal efetuadas no âmbito do projeto “Robustecimento do Cordão Litoral”, do então ICN, 

forneceu 90 000 m3 de areia (Ângelo, 2001) que foram depositados no cordão litoral sob a 

forma de um aterro de secção trapezoidal com comprimento de cerca de 550 m, cota de 

coroamento 10 m (ZH) e largura de 20 m. A paliçada de madeira para retenção de areias 

eólicas foi instalada em dezembro de 1996 (Santos, 2002). Na foto aérea de 1997 (abril de 

1997) é possível visualizar o aspeto da embocadura da Lagoa de Albufeira após esta 

intervenção (Figura 32). Posteriormente, em 1998 realizou-se uma nova dragagem de 

aprofundamento do canal, e a areia dragada colocou-se no intradorso do primeiro aterro até à 

cota de 6 a 7 m (ZH) (Santos, 2002), de modo a escadear o tardoz da duna e modelar uma 

transição menos abrupta para a praia lagunar. O levantamento topo-hidrográfico efetuado em 

julho desse ano consta da Figura 33. 
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Figura 30. Planta de localização das infraestruturas projetadas para a Lagoa de Albufeira (adaptado de 
Ângelo, 2001).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Intervenções efetuadas na embocadura da Lagoa de Albufeira em 1996 no âmbito do projeto 
“Recuperação e Valorização da Lagoa de Albufeira” (adaptado de Ângelo, 2001).  

N



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

 

 

38  Entregável 3.1.2.a 
Junho de 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Fotografia aérea da Lagoa de Albufeira em abril de 1997 (Fonte: ex INAG). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Levantamento topo-hidrográfico da embocadura da Lagoa de Albufeira efetuado em julho de 
1998 pela PROMAN (Ângelo, 2001). 
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Em dezembro de 1997 (um ano depois da instalação do aterro/duna artificial), o alargamento 

do canal da barra - que tipicamente sucede nas primeiras horas de evolução após a ligação 

artificial da laguna ao mar - ou a sua divagação ocasional para norte tinha já afetado 

sgnificativamente a extremidade sul do aterro, amputando-a, e destruindo parcialmente a 

paliçada no topo da duna artificial (Figura 34), situação que se manteve virtualmente 

inalterada até dezembro de 1998 (Figura 35). 

Em janeiro de 1999 iniciou-se a reparação das paliçadas, removeu-se parte daquela estrutura 

no sector sul da duna artificial (Figura 36), e plantou-se Ammophila arenaria (estorno ou feno-

das-dunas) no flanco marítimo do cordão dunar, numa faixa com 500 m de comprimento e 

largura de 6 m (Santos, 2002). Esta última intervenção teve como intuito contribuir para a 

captação de areias no interior das paliçadas e facilitar a colonização da superfície por outras 

espécies de vegetação dunar, contribuindo para a fixação das areias da duna artificial e 

incrementar a retenção de sedimentos eólicos. 

 

 

 

 

Figura 34. Barra da Lagoa de Albufeira a 20 de dezembro de 1997. Vista para nordeste mostrando 
aspeto da paliçada na duna artificial parcialmente destruída. Foto de M.C. Freitas. 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Barra da Lagoa de Albufeira a 18 de dezembro de 1998. Vista para norte, mostrando aspeto 
da paliçada na duna artificial parcialmente destruída. Foto de M.C. Freitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Vista para NW da barra da Lagoa de Albufeira a 24 de julho de 1999. Foto de M.C. Freitas. 
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5.2 Evolução da duna artificial 

A observação de fotografias aéreas datadas de abril de 1997 e julho de 2002 (ambas à escala 

1:8000, adquiridas ao INAG), de ortofotomapas datados de 2004 e 2010 (com resolução 

espacial de 0,50 m, produzidos pela atual Direção Geral do Território, tendo por base 

fotografias aéreas digitais obtidas no voo IGP/DGRF de 14 de Novembro de 2004 e no voo 

IGP/IFAP de 7 de Maio de 2010) e da fotografia aérea de alta resolução (1 m) providenciada 

pelo antigo Instituto Geográfico Português (IGP) de 2011 (à qual se acedeu através do serviço 

“World Imagery” do software ArcGIS), permitiu verificar que o comprimento da duna artificial 

tem vindo a diminuir, essencialmente à custa de amputação da extremidade sul.  

A georreferenciação destas imagens permitiu quantificar o encurtamento total e estudar a sua 

variabilidade ao longo dos últimos 15 anos. Para este efeito, adicionou-se à informação 

extraída das fotografias aéreas os resultados da comparação de 6 modelos digitais de elevação 

(MDE) corrrespondentes à descrição do mesmo domínio em 1998, 2002, 2010, 2011, 2012 e 

2013. Os MDE foram construidos em ambiente ArcGIS utilizando elementos topo-batimétricos 

existentes e ainda levantamentos de campo realizados pela equipa com DGPS-RTK e estação 

total.  

O levantamento de Julho de 1998, realizado pela PROMAN, não existe em formato digital, pelo 

que se efetuou a vectorização das curvas de nível e de todos os pontos cotados do 

levantamento topo-batimétrico da Figura 33, após georreferenciação, na região da duna 

artificial e área circundante (Figura 37). Este levantamento mostra uma banqueta de aterro 

adoçada ao intradorso da duna artificial principal, no seu terço sul, doravante designada por 

“duna complementar”. A superfície originalmente criada pelo modelo numérico foi suavizada 

para eliminar artefactos morfológicos criados pelo método de interpolação.  Com o conjunto 

de dados vetorizados disponíveis, foi gerada uma TIN (Triangulated Irregular Network) que foi 

posteriormente exportada para formato raster, obtendo-se uma superfície interpolada dos 

dados altimétricos - MDE.  

A base topográfica à escala 1:2000 do arco litoral Trafaria-Espichel, construída pelo ex-Instituto 

da Água (INAG), agora APA, I.P. (Agência Portuguesa do Ambiente) a partir do levantamento 

aerofotogramétrico de 2002, permitiu a construção de um segundo modelo digital de elevação 

(MDE) para o cordão litoral da Lagoa de Albufeira (Figura 37). O MDE é resultado da criação de 

uma TIN através das curvas de nível com espaçamento de 2 m e de pontos cotados, que foi 

posteriormente transformada em raster. Na área correspondente ao topo da duna foi 

necessário adicionar pontos cotados fictícios de modo a mitigar os artefactos gerados aquando 

a produção da TIN. 

No âmbito dos trabalhos desenvolvidos pela equipa, a 19, 23 e 26 de março de 2010 foi 

efetuado o levantamento topográfico do cordão litoral da Lagoa de Albufeira com recurso a 

um GPS em modo RTK (Leica GPS900); nos dias 23 e 24 de março de 2010 o Centro de 

Investigação dos Ambientes Costeiros e Marinhos da Universidade do Algarve (CIMA/UALG) 

realizou o levantamento batimétrico no interior da laguna com recurso a equipamento GPS-
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RTK Trimble 5800, com uma estação-base estabelecida num ponto de referência conhecido e 

previamente georreferenciado e com uma estação móvel acoplada a uma eco-sonda 

monofeixe montada numa embarcação (Entregável 3.1.1.a, junho 2013). Após o devido 

processamento, os dados obtidos permitiram a construção de um terceiro MDE, em ambiente 

ArcGIS da ESRI (Figura 37), utilizando a krigagem como método de interpolação por ter sido o 

que devolveu o resultado mais adequado.  

O quarto MDE, relativo ao ano de 2011 (Figura 37), resulta de dados extraídos do 

levantamento topográfico e batimétrico sistemático obtido com equipamento LiDAR (Light 

Detection and Ranging) - LiDAR Topográfico Leica ALS60 e LiDAR Batimétrico HawkEye I, 

efetuado no âmbito de um projeto conjunto do INAG (atual APA, I.P.) e do IGP (Instituto 

Geográfico Português). O levantamento batimétrico foi efetuado entre 22 de junho e 19 de 

agosto de 2011, e o topográfico entre os dias 17 de novembro e 7 de dezembro do mesmo 

ano, dos quais resultou um MDE misto com uma resolução de 2 m (Silva et al., 2012). 

A 21 de março de 2013 foi efetuado pela equipa da FCUL novo levantamento topográfico da 

duna artificial e da linha correspondente ao plano de água lagunar, com recurso a DGPS em 

modo RTK (Leica Viva NetRover). O MDE da duna artificial foi gerado em ambiente SIG, após a 

transformação dos pontos cotados com erro posicional (3D) inferior a 10 cm em TIN, e 

posterior interpolação para formato raster. Complementarmente, utilizou-se o levantamento 

topo-batimétrico efetuado pelo CIMA/UALG no mesmo dia (ver Entregável 3.4.1.a), sendo este 

restrito ao cordão dunar e à zona mais ocidental da Lagoa Grande e efetuado com um 

equipamento GPS-RTK Trimble 5800 (para o levantamento batimétrico e como referido acima, 

a estação móvel é acoplada a uma eco-sonda monofeixe montada numa embarcação), para 

gerar um MDE parcial da área envolvente à Lagoa de Albufeira (Figura 37).  

As Figura 37 e Figura 38 localizam e representam um conjunto de cinco perfis transversais 

extraídos dos MDE, nos quais se observa que a duna artificial tinha secção trapezóidal em 

1998, com o sopé da vertente oeste mais alta (5.0 - 6.5 m - NMM) que o da vertente lagunar 

(3.5-4.0 m - NMM) (Perfis 1 a 3). Na região sul (Perfis 4 e 5), observa-se incremento 

significativo da envergadura devido ao material depositado no aterro complementar cuja cota 

apical se desenvolve a 6.5-7.5 m NMM, fazendo com que passagem da duna artificial para a 

área lagunar seja menos abrupta (Perfis 4A e 5A, Figura 39). 

De um modo geral, verifica-se que em 2002 a duna artificial continua a apresentar topo 

aplanado com cotas da ordem dos 8 m (NMM) e aparenta ser algo mais estreita 

comparativamente a 1998, essencialmente à custa de amputação da vertente virada à laguna 

– a julgar pela manutenção dos declives, este processo pode ter correspondido a sucessivas 

avalanches por descalçamento do sopé; na fachada oceânica observa-se também remodelação 

do bordo exterior do aterro, com adoçamento do declive na região apical e construção de um 

depósito de sopé; nos Perfis 4 e 5 (Figura 38) verifica-se que o aterro complementar já tinha 

sido integralmente erodido em 2002. As fotografias de final de 1998 (Figura 35) e de 24 de 

julho de 1999 (Figura 36) mostram ainda a presença deste aterro complementar, não sendo 

possível precisar melhor no tempo a data da sua remoção total. Na fotografia aérea de 14 de 
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julho de 2002 (Figura 40) verifica-se que na área dragada no âmbito do projecto de 

“Valorização da Lagoa de Albufeira” se tinham já desenvolvido bancos arenosos interiores, em 

resultado das aberturas anuais da barra de maré. 

Após 2002 a duna artificial aumenta a cota apical (> 8 m (NMM)) e o seu volume na metade 

norte (Perfis 1 a 3 da Figura 38), adquirindo uma configuração apical mais boleada. Os Perfis 1 

e 2 (Figura 38) mostram que no extremo norte se acumulou algum material na vertente 

lagunar em 2010 e 2011 (actividade eólica?), não se verificando alterações significativas desta 

vertente até 2013. Na  região central, caracterizada pelo Perfil 3 (Figura 38), e no intervalo de 

2002 a 2013, a duna artificial sofreu um primeiro episódio de agradação e de incremento em 

largura, proporcionado por acumulação de areias sobre ambas as fachadas até 2010, e um 

segundo episódio, de carácter erosivo, que se prolongou até 2013, marcado por intensa erosão 

no lado lagunar, devido ao encosto do canal de maré meandrizado, erosão que afectou 

também o raso de barreira subjacente; estas transformações foram acompanhadas por 

diminuição sistemática da cota máxima. No Perfil 4 a largura do aterro original estava já 

reduzida a metade em 2010 devido a erosão na fachada  lagunar mas, simultaneamente, 

houve agradação e progradação natural da vertente virada ao mar, originando, neste local,  

uma translação para oeste da duna; em 2011 o edifício dunar (aterro e depósitos eólicos 

naturais posteriores) tinham sido totalmente obliterados neste local (Figura 38). No extremo 

sul, o Perfil 5 mostra obliteração completa da duna antes de 2010. Os perfis de 2010 a 2013 

ilustram, neste local,  um dispositivo geomorfológico muito simples, formado por  uma face de 

praia que se eleva até cerca de 4.5-5.5 m (NMM), articulada numa superfície de galgamento 

com cotas progressivamente descrescentes  para leste, em direção ao corpo lagunar (Figura 

38).  

Em 2011, o Perfil 4 (Figura 38) coincide com a barra de maré da laguna, que se encontrava 

aberta na altura do levantamento topo-batimétrico LiDAR, mas no Perfil 5 observa-se a 

morfologia do cordão litoral na ponta da barreira sul, com a face de praia a desenvolver-se até 

à cota de aproximadamente 3.5 m e, para leste, a passagem para os bancos internos 

adjacentes ao raso de barreira. 
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Figura 37. Localização dos perfis transversais à praia e à duna artificial (fotografia aérea de 1997) e Modelos Digitais de Elevação do cordão litoral da Lagoa de Albufeira em 
diferentes datas. 
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Figura 38. Comparação dos perfis transversais à praia e à duna artificial com base nos MDEs de 1998 
(lilás), 2002 (cor-de-laranja), 2010 (verde), 2011 (azul) e 2013 (preto). 
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Figura 39. Perfis complementares relativos ao MDE de 1998, nos quais se observa o robustecimento da 

duna artificial principal e a transição menos abrupta em direção ao espaço lagunar assegurada pelo 
aterro complementar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40. Fotografia aérea da Lagoa de Albufeira a 14 de julho de 2002. (Fonte: ex INAG). 
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A base da duna artificial manteve entre 1998 e 2002 uma forma sensivelmente retangular e 

uma posição planimétrica similar, verificando-se nos anos seguintes (2010, 2011 e 2013) uma 

redução do seu comprimento e aquisição de uma forma biselada no seu limite sul devido à 

erosão induzida pela migração do canal da barra de maré (Figura 41). Em 2010, 2011 e 2013, 

constata-se que a duna apresenta uma maior largura relativamente a 1998 e 2002, mas 

naqueles 3 anos os seus limites leste e oeste mantêm-se praticamente invariantes, com 

excepção da região sul, directamente afectada pela migração da barra de maré, 

principalmente na fachada nascente.  

Considerando uma referência arbitrária no extremo norte da duna artificial (linha vermelha a 

tracejado na Figura 41), determinou-se o comprimento máximo da duna nos anos de 1997, 

1998, 2002, 2004, 2010, 2011 e 2013 (Tabela 2); para os anos de 1997 e 2005, na ausência de 

levantamentos topográficos, aquele comprimento foi determinado por medição direta na 

fotografia aérea georreferenciada. A análise evolutiva da duna artificial foi complementada 

com as imagens disponibilizadas pela aplicação web Google Earth, referentes aos anos de 2007 

e 2009, que possibilitaram a medição do comprimento da paliçada de madeira no topo do 

cordão dunar, para efeitos de comparação com a situação em 1997, 2002, 2004, 2010 e 2011, 

caracterizada nas fotografias aéreas georreferenciadas em ambiente SIG (Figura 42). A 

comparação destes valores permitiu quantificar o recuo da extremidade sul da duna artificial 

nos últimos 17 anos (Tabela 2, Figura 41 e Figura 42). 

Aquando da sua construção, a duna artificial apresentava uma extensão de aproximadamente 

550 m (Ângelo, 2001), mas em abril de 1997 a sua extensão máxima era de 481 m, verificando-

se a erosão de 69 m da sua extremidade sul em cerca de um ano. A fotografia aérea de abril de 

1997 (pré-abertura da laguna nesse ano), mostra que a duna artificial se encontra biselada no 

seu canto sudoeste, indicando que a barra de maré ativa em 1996 deflectiu para norte. Tal 

pode ter sido produzido por ondulação com rumo de sudoeste, situação que ocorreu ao longo 

da última quinzena de março e até 2 de abril de 1996, de 20 a 23 de abril, de 27 de abril a 8 de 

maio e de 15 a 19 de maio (só voltando a ocorrer por um período superior a 2 dias em 

dezembro do mesmo ano -Figura 43). Porém, a erosão da duna artificial não atingiu a paliçada 

implantada no seu topo, a qual aparenta estar intacta ao longo de uma extensão de 445 m, 

previamente à abertura artificial da barra de maré em 1997. 

Em julho de 1998 a extensão máxima da duna artificial tinha-se reduzido em cerca de 20 m 

relativamente ao ano anterior. Posteriormente, até 14 de julho de 2002 não houve mudanças 

significativas na extensão da duna artificial, tendo nestes 4 anos perdido somente 4 m em 

comprimento (Figura 41). 

Entre 2002 e 2004, as alterações são igualmente menores, tendo a duna artificial sofrido uma 

diminuição do seu comprimento máximo de apenas 10 m (Figura 42, Tabela 2). Para este facto 

pode ter contribuído a deposição de areia na extremidade sul da duna aquando da abertura da 

barra, como aconteceu em 2004 (Figura 44). 

Relativamente à dimensão da paliçada, durante este período de tempo não ocorreram 

alterações no seu comprimento.  
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Figura 41. Evolução do contorno da base e do comprimento da duna artificial entre 1997 e 2013.  
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Figura 42. Extensão da paliçada implantada no topo da duna artificial entre 1997 e 2013.  
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Tabela 2. Valores relativos à extensão do limite oeste da paliçada armada na duna artificial (exceto em 
1997, em que a medição é relativa ao limite leste) e da extensão máxima da duna artificial delimitada ao 

longo dos anos (relativamente ao limite norte da duna artificial em 2010). 

Ano 

Extensão do limite oeste 
da paliçada armada na 

duna artificial  
(m) 

Extensão máxima da duna artificial 
(m) 

1996 
(abril-maio) 

- 550
a
 

1997 
(abril) 

445 481 

1998 
(julho) 

- 459 

2002 
(14 de julho) 

437 455
 

2004 
(14 de novembro) 

437
 
 445 

2007 
(27 de junho) 

402 - 

2009 
(16 de outubro) 

330 - 

2010 
 

326 (7 de maio) 375 (23 de março) – 345 (7 de maio) 

2011 
 

254 (18 de março) 
285 (18 de março) – 265 (17 novembro – 7 

dezembro) 

2013 
(21 de março) 

- 248 

a 
Informação existente na bibliografia.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43. Obliquidade (, eixo das ordenadas do lado esquerdo) das ondas relativamente à normal do 

troço litoral onde se insere a Lagoa de Albufeira (273) entre abril de 1996 e janeiro de 1997. 

 

Entre 14 de novembro de 2004 e 27 de junho de 2007 houve uma perda de 35 m de paliçada. 

Durante a abertura da barra a 25 de março de 2005, a conjugação da obliquidade das ondas 

relativamente à linha de costa e respetiva altura, bem como a continuação ocorrência de 
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ondulação predominantemente de SW, deverá ter promovido uma erosão significativa da 

duna artificial em termos do seu comprimento (Figura 45). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44. Barreira da Lagoa de Albufeira em 5 de maio de 2004. Vista para norte. Foto de M.C. Freitas. 

 

 

Figura 45. Altura (m, eixo das ordenadas do lado direito) e obliquidade (, eixo das ordenadas do lado 

esquerdo) das ondas relativamente à normal do troço litoral onde se insere a Lagoa de Albufeira (273) 
entre 14 de novembro de 2006 e 27 de junho de 2007. 

 

Na fotografia aérea de 27 de junho de 2007 (Figura 46) verifica-se que apesar de o canal norte 

se encontrar junto ao bordo sudoeste da duna, a barra de maré encontra-se afastada da base 

da duna artificial e deflectida para sul, indicando predominância da deriva litoral para sul.  

Entre junho de 2007 e 16 de outubro de 2009 (28 meses) ocorreu importante episódio de 

destruição da paliçada, de mais 70 m (Figura 42, Tabela 2), correspondendo a ~18 % da sua 

extensão em 2007. 

A 7 de maio de 2010 a paliçada tinha uma extensão máxima de 326 m, tendo pois ocorrido 

perda de 4 m desde 16 de outubro de 2009.  

Na fotografia aérea de 18 de março de 2011 (pré-abertura da barra de maré nesse ano – 

Anexo A) pode observar-se uma paliçada com 254 m (Tabela 2), indicando uma perda de 72 m 

num período de provavelmente apenas 1 mês (entre 7 de maio e início de junho de 2010, 

quando a barra iniciou a sua divagação para sul). 
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Figura 46. Vista aérea do cordão litoral da Lagoa de Albufeira a 27 de junho de 2007 (Fonte: Google 
Earth). 

 

Em março de 2010 (antes da abertura da barra) a extensão da duna artificial era de 375 m 

(Tabela 2), ou seja, menos 70 m que em 2005. Esta extensão, a julgar pelas perdas ocorridas 

na paliçada (Figura 42), terá sido maioritariamente perdida nos anos de 2007 e 2009. 

A monitorização da evolução da barra de maré em 2010, de março a dezembro, permitiu 

pormenorizar a erosão da duna artificial neste intervalo de tempo. A abertura da barra de 

maré ocorreu a 15 de abril, momento em que a ondulação era proveniente do quadrante 

sudoeste (Figura 47). O canal foi inicialmente rasgado encostado à duna artificial e erodiu a 

extremidade sudeste da duna artificial (Figura 48 e Figura 49), numa extensão máxima de 18 m 

em apenas algumas horas (Figura 50). A 27 de abril de 2010 a duna tinha perdido mais 7 m 

(Figura 51), o que significa que nestes 12 dias a taxa de erosão diminuiu significativamente. Na 

Figura 52 é possível observar o volume da duna artificial perdido desde a abertura da barra de 

maré até ao dia 27 de abril. 

 

 

 

 

 

 

Figura 47. Obliquidade (, eixo das ordenadas do lado esquerdo) das ondas relativamente à normal do 

troço litoral onde se insere a Lagoa de Albufeira (273) em 2010. 
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Figura 48. Fotografia aérea (vista para oeste) da barra de maré da Lagoa de Albufeira, no dia da sua 
abertura a 14 de abril de 2010, com o fluxo de vazante a escoar junto à margem norte. Foto de C. 

Andrade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49. Barra de maré da Lagoa de Albufeira a 14 de abril de 2010. Observa-se a erosão da 
extremidade sul da duna artificial. Foto de M. C. Freitas. 
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Figura 50. Variação morfológica da extremidade sul da duna artificial entre 23 de março e 15 de abril de 
2010.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51. Variação morfológica da extremidade sul da duna artificial entre 23 de março e 27 de abril de 
2010.  
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Figura 52. Volume de sedimento da duna artificial que foi erodido entre 15 e 27 de abril de 2010. 

 

A deflexão do canal da barra para norte (Figura 53) conduziu à erosão do bordo sudoeste da 

duna e a sua extremidade estava a 30 de abril de 2010 mais a leste (Figura 54). A diferença 

entre a extensão máxima da duna relativamente à situação pré-abertura da barra era, nesta 

altura, de -39 m e a 14 de maio de 2010 de -43 m (Figura 55). Valor da mesma ordem de 

grandeza foi obtido através da comparação do levantamento topográfico de março e das 

fotografias aéreas de 7 de maio de 2010 (Tabela 2). 
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Figura 53. Fotografia aérea de 17 de abril de 2010 com vista para sudoeste do cordão litoral da Lagoa de 
Albufeira; observa-se o canal da barra deflectido para norte e a erosão da duna artificial. Foto de C. 

Andrade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54. Variação morfológica da extremidade sul da duna artificial entre 23 de março e 30 de abril de 
2010.  

 

A ocorrência de ondulação do quadrante sudoeste promoveu a continuação da erosão da duna 

artificial, sendo a diferença entre a extensão da duna relativamente à situação pré-abertura da 

barra de 78 m a 28 de maio de 2010 (Figura 56).  

A mudança do regime de ondulação no mês de junho de 2010 promoveu o crescimento do 

cordão litoral de norte para sul, podendo observar-se nos MDEs (modelos digitais de elevação- 

também designados de MDT), de 29 de junho, 26 de agosto e 24 de setembro, que a erosão da 

duna artificial apenas afetou a sua margem lagunar (Figura 57) em relação com a 

meandrização do canal norte da barra de maré. 

39m
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Figura 55. Variação morfológica da extremidade sul da duna artificial entre 23 de março e 14 de maio de 
2010.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56. Variação morfológica da extremidade sul da duna artificial entre 23 de março e 28 de maio de 
2010.  
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Figura 57. Variação morfológica da extremidade sul da duna artificial nos MDEs de 29 de junho, 26 de 
agosto e 24 de setembro de 2010. 

 

Aquando do fecho da barra de maré a 20 de dezembro de 2010 a extensão da duna artificial 

era de 285 m (visível na fotografia aérea de 18 de março de 2011 -Tabela 2) e no final do ano 

de 2011 tinha menos 20 m de comprimento (265 m -Tabela 2). Isto significa que a divagação 

da barra de maré nos anos de 2010 e em 2011 foi responsável pela perda de material que 

compõe a duna ao longo de uma extensão de 110 m (90 m em 2010 e 20 m em 2011); 

considerando que a laguna apresentou ligação com o oceano durante 15 meses neste intervalo 

de tempo, a taxa média de erosão da duna foi de 7.3 m mês-1 (11 e 3 m mês-1 em 2010 e 2011, 

respetivamente).  

A extensão da duna artificial era, em 21 de março de 2013 (pré-abertura da barra nesse ano), 

de 248 m, revelando uma perda de 17 m relativamente a novembro/dezembro de 2011. Esta 

perda ocorreu maioritariamente durante o período de 8 meses em que a laguna esteve aberta 

ao mar em 2012 (5 de abril a 30 de dezembro – Anexo A), o que implicaria uma taxa média de 

erosão de cerca de 2 m mês-1; no entanto, o regime de ondulação mais favorável a esta erosão 

ocorreu nos primeiros 15 dias de maio (Figura 58). 
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Figura 58. Obliquidade (, eixo das ordenadas do lado esquerdo) das ondas relativamente à normal do 

troço litoral onde se insere a Lagoa de Albufeira (273) entre abril e setembro de 2012. 

 

Em síntese, entre 1996 e 2004 (sensivelmente uma década) a duna artificial perdeu 105 m de 

extensão (19 % do seu comprimento inicial) a uma taxa média de 13.17 m ano-1; entre 2004 e 

2012 foram erodidos mais 197 m (36 % do seu comprimento inicial), totalizando uma redução 

de 302 m (55 % do seu comprimento inicial). De notar que nos últimos 8 anos, dos 197 m de 

extensão de duna perdidos, 110 m ocorreram em resultado de atividade da barra de maré em 

2010 e 2011, em associação com as condições de agitação marítima vigentes.  

Com base nos vários MDE’s produzidos para cada ano, calculou-se em ambiente SIG o volume 

de material existente na duna artificial acima dos 4.5 m (NMM), uma vez que o aterro foi 

colocado numa zona do cordão litoral cujo dorso se desenvolvia a 4-5 m (NMM).  

Em 1998, o volume calculado é da ordem dos 49 350 m3 para a duna principal e de 63 000 m3 

se incluir o aterro complementar. Este valor é significativamente inferior ao reportado por 

Ângelo (2001) como depositado inicialmente em aterro (90 000 m3). Em 2002 a duna artificial 

tinha um volume de 37 000 m3, ou seja, 60 % do volume calculado para 1998. No entanto, em 

2010 a duna sofreu um aumento volumétrico, para ~55 100 m3; apesar de apresentar uma 

extensão menor relativamente a 2002 (menos 110 m), ocorreu acumulação de 

aproximadamente 18 100 m3 de areia que conduziu à elevação da cota apical da duna artificial 

(Figura 38). Em 2011, o volume da duna artificial era de ~34 100 m3 (54 % do volume de 1998), 

o que implica uma perda de cerca de 21 000 m3 (correspondendo aproximadamente a 38 % do 

volume da duna artificial no ano anterior) em apenas 1 ano. De 2011 para 2013, a perda 

volumétrica foi de 6 450 m3, passando a duna artificial a apresentar 27 650 m3 o que 

corresponde a 56 % do volume de material depositado em 1998. 

 

 



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

 

 

Entregável 3.1.2.a  59 
Junho de 2013 
 

6 Conclusões  

A barra de maré da Lagoa de Albufeira é efémera e divagante, divagação essa efetuada no 

sentido da deriva litoral residual prevalecente no intervalo de tempo em que ela se encontra 

ativa. Na medida em que no troço sul do arco litoral em que se insere (Caparica-Espichel), o 

transporte longilitoral é preferencialmente dirigido para sul na época do ano em que a barra é 

reaberta e nos meses que lhe sucedem, a migração da barra ocorre 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.  

A abertura e divagação da barra são acompanhadas pela acumulação de um delta de enchente 

e pela definição de dois canais periféricos principais, que se reúnem perto da boca da barra. 

Quer os canais principais quer outros, secundários, que a eles se associam, são 

caracteristicamente móveis e meandrizados, assistindo-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, determinada pela abertura artificial. Tal origina perda de eficiência 

hidráulica, pelo que, mesmo em períodos em que o regime de divagação permanente seja para 

sul, pode ocasionalmente observar-se recolocação do canal principal a norte, em consequência 

de rotura promovida por galgamento, que cria uma alternativa mais eficiente do ponto de 

vista hidráulico, permitindo o reinício de um ciclo de migração para sul, e eventualmente 

manter a situação de barra aberta por mais tempo. 

A faixa de divagação da barra de maré perdeu parte considerável da sua extensão desde finais 

dos anos 90, em consequência do aterro e modelação de uma robusta duna artificial no 

segmento norte daquela faixa. Em consequência, o limite sul da faixa de divagação deslocou-se 

no mesmo sentido, mas não conseguiu reconstituir o comprimento inicial, devido a restrições 

de natureza geológica e geomorfológica locais.  

Assim, para além de deslocada para sul, a faixa de divagação potencial da barra reduziu 

consideravelmente a sua extensão longilitoral após construção da duna artificial, o que teve 

também como consequência o impedimento dos episódios de recolocação ocasional a norte, 

em virtude da envergadura do obstáculo constituído pelo aterro, pelo que este fenómeno 

deixou de se observar desde aquela data. 

Os elementos disponíveis não permitem sustentar que a intervenção materializada pela 

construção da duna artificial tenha aumentado o tempo de atividade da barra de maré. Certo é 

que, pelas razões acima explicitadas, a extensão total de barreira arenosa originalmente 

varrida pela divagação da barra durante um ciclo anual de vida se reduziu em consequência 

daquela intervenção; é também possível que o efeito do rebaixamento dos fundos adjacentes 

à boca da barra sobre o escoamento das marés possa ter melhorado temporariamente a 

eficácia das trocas de água entre a laguna e o oceano. Porém, devido à dominância de 

enchente que caracteriza esta barra de maré, os fundos dragados foram rapidamente 
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assoreados por areias marinhas e a situação de assoreamento atual pouco difere da que se 

observava no terreno em 1996.  

Após o encerramento natural da barra, a nova barreira, inicialmente delgada, evolui 

essencialmente em altura e depois em extensão transversal, através da acreção de sucessivas 

lâminas arenosas depositadas por galgamentos oceânicos que, depositando carga sedimentar 

no tardoz da barreira, aumentam a cota da crista da berma e promovem a agradação e 

progradação da barreira. Efetivamente, a recuperação da barreira arenosa, em termos 

altimétricos, é conseguida até ao limite da ação das ondas, acompanhando posteriormente 

todas as modificações impostas ao perfil de praia pelos agentes oceânicos.   

A monitorização da evolução do aterro imposto à barreira arenosa, na faixa utilizada 

originalmente em regime natural e permanente para divagação da barra de maré, mostra que 

os processos naturais se têm encarregado de reduzir progressivamente o comprimento 

longitudinal daquele obstáculo, essencialmente à custa da amputação persistente (embora 

sincopada no tempo) da sua extremidade sul. Para além dos mecanismos permanentes 

associados a inversão (para norte) temporária do sentido da deriva residual, a organização 

geomorfológica do sistema de bancos e canais de maré da barra, e particularmente a 

mobilidade associada à meandrização do canal norte, têm favorecido esse encurtamento.  

Por outro lado, como cada operação de reabertura procura um local de instalação a barlamar e 

onde o esforço de escavação seja mínimo (junto ao limite sul da duna artificial), as reaberturas 

que se sucederam ao longo dos últimos 15 anos, têm determinado uma posição inicial do canal 

da barra sucessivamente mais chegada a norte.   

O exercício de extrapolação para o futuro das tendências de evolução monitorizadas nos 

últimos 20 anos, sugerem que os processos naturais se encarregarão de devolver a 

configuração original à barreira da Lagoa de Albufeira num horizonte de 10 a 15 anos. Este 

resultado sugere ainda que será de todo conveniente adotar soluções de intervenção (ou de 

não intervenção) na barra desta laguna que funcionem a favor dos processos naturais, e que 

deixar o sistema seguir a evolução natural observada desde os anos 90 é importante para 

manter uma área de divagação da barra de extensão superior à atualmente existente, de 

modo a maximizar o tempo de situação de barra aberta. 

O conhecimento do comportamento evolutivo das barras de maré efémeras, como a que aqui 

se descreve neste trabalho, durante vários ciclo de abertura/fecho, é crucial para fundamentar 

opções de gestão do uso do solo em sistemas de barreira, permitindo adequar as intervenções 

a efetuar e a sua ocupação por infraestruturas.  

No caso concreto da Lagoa de Albufeira, será de extrema utilidade a criação e manutenção de 

um registo das datas de abertura e fecho da barra de maré, a fim de melhorar a compreensão 

da dinâmica morfossedimentar daquela interface com o oceano, fundamental à manutenção 

da qualidade e dos recursos do espaço lagunar.  

  



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

 

 

Entregável 3.1.2.a  61 
Junho de 2013 
 

7 Referências bibliográficas 

Ângelo, C. 2001. Técnicas de protecção e de conservação da zona costeira - Uma estratégia de 

gestão operacional. Tese de Mestrado apresentada à Universidade de Lisboa, 168 pp. 

ASTER, Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer. 2012. 

http://asterweb.jpl.nasa.gov (acedido em maio 2012). 

Booij, N., Ris, R. e Holthuijsen, L. 1999. A third-generation wave model for coastal regions. I- 

Model description and validation. Journal of Geophysical Research 104, 7649–7666. 

Davis, R. e Fitzgerald, D. 2004. Beaches and coasts. Blackwell Science, 419 pp. 

Dodet, G., Bertin, X. e Taborda, R. 2010. Wave climate variability in the North-East Atlantic 

Ocean over the last six decades. Ocean Modelling, 31 (3-4), 120-131. 

Freitas, M.C. 1995. A Laguna de Albufeira (Península de Setúbal) – Sedimentologia, Morfologia 

e Morfodinâmica. Dissertação apresentada à Universidade de Lisboa para a Obtenção 

do grau de Doutor em Geologia, na especialidade de Geologia do Ambiente. Lisboa, 

337 pp. 

Freitas, M.C. e Andrade, C. 1994. Tidal inlet evolution and hydraulic characteristics at Albufeira 

lagoon. Proceedings, Littoral 94 - Eurocoast - Second International Symposium, vol. I, 

257-271. 

Freitas, M.C., Andrade, C. e Jones, F. 1992. Recent evolution of Óbidos and Albufeira coastal 

lagoons. Proceedings, International Coastal Congress, ICC'92, Kiel, 167-186. 

Freitas, M.C. e Ferreira, T. 2004. Lagoa de Albufeira. Geologia. Instituto da Conservação da 

Natureza, Centro de Zonas Húmidas,11-52. 

GEBCO, General Bathymetric Chart of the Oceans. 2012. http://www.gebco.net/ (acedido em 

maio de 2012). 

IH, Instituto Hidrográfico. 2012. http://www.hidrografico.pt (acedido em maio de 2012) 

Lopes, A.M. 2007. Dinâmica da barra de maré da Lagoa de Albufeira. Relatório final de estágio 

do Curso de Especialização Pós-Graduada em Geologia Aplicada da Faculdade de 

Ciências da Universidade de Lisboa, Lisboa, 87pp. 

Pires, A.R., Freitas, M.C., Ramos, R., Andrade, C., Taborda, R., Nahon, A. e Bezerra, M. 2011. 

Morfodinâmica da barra de maré da Lagoa de Albufeira. Conferência sobre 

Morfodinâmica Estuarina e Costeira, MEC 2011, Lisboa, 2 pp. 

Ribeiro, M. 2013. Wave propagation modelling. Unpublished report, Advanced training course 

of the PhD programme in Geology, Departmento de Geologia, Faculdade de Ciências 

da Universidade de Lisboa, 28 pp. 

Santos, M.G.V.M. 2002. Duas experiências de intervenção de reconstrução dunar na Península 

de Setúbal. Conservação dos Sistemas Dunares, 121-134. 

http://asterweb.jpl.nasa.gov/
http://www.gebco.net/
http://www.hidrografico.pt/


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

 

 

62  Entregável 3.1.2.a 
Junho de 2013 

 

SIARL, Sistema de Administração do Recurso Litoral. 2012. http://www.siarl.igeo.pt/ 

CustomPages/Search.aspx 

Silva, M.; Patrício, P.; Mariano, A.; Morais, M. e Valério, M. (2012) - Obtenção de Dados LiDAR 

para as Zonas Costeiras de Portugal Continental. Ed.: Instituto Hidrográfico (2012) -

Actas das 2.as Jornadas de Engenharia Hidrográfica, pp. 19-22. 

SNIG, Sistema Nacional de Informação Geográfica. 2012. http://snig.igeo.pt/portal/, (acedido 

em maio de 2012) 

SNIRLit, Sistema Nacional de Informação dos Recursos do Litoral. 2012. Disponível em 

http://geo.snirh.pt/snirlit/site/, (acedido em maio de 2012) 

TUDelft, Delft University of Technology. 2013. http://www.swan.tudelft.nl/ (acedido em maio 

2013). 

 

 

  

http://snig.igeo.pt/portal/
http://geo.snirh.pt/snirlit/site/
http://www.swan.tudelft.nl/


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

 

 

Entregável 3.1.2.a  63 
Junho de 2013 
 

8 Anexos 

  



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

 

 

64  Entregável 3.1.2.a 
Junho de 2013 

 

 

 

  



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

 

 

Entregável 3.1.2.a  65 
Junho de 2013 
 

Anexo A. Calendário da abertura e fecho da barra de maré da Lagoa de 

Albufeira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1978

1979 Maio

1984 Setembro-Dezembro

Janeiro

Fevereiro

Fim Março

Agosto

??-??

15-Fev

24-Mar

19-Ago

29-Mar

20-30 Abril 

??-??

03-Ago

??-??

19-Mar

17-Abr

Dezembro

Janeiro - Março

??-??

Abril

Dezembro

Janeiro

Fevereiro

Abril

??-??

Setembro-Outubro

Janeiro

Abril

Dezembro

Julho

18-Dez

16-Mai

11 ou 12-Set

Maio

??-??

07-Abr

08 Set e 24 Nov

??-??

16-Jan

??-??

14-Jul

Julho

23-Dez

21 a 22-Abr

25-Abr

entre 25 Abril e 16 Junho

19-Jun

02-Jul

18-Jul

23-Jul

1998

Situação de Barra Fechada - dragagens dos bancos interiores

Situação de Barra Aberta

1997

2001

2002

Situação de Barra Aberta

Situação de Barra Fechada

Situação de Barra Fechada

Situação de Barra Aberta

Situação de Barra Fechada

Situação de Barra Fechada

Situação de Barra Aberta

Abertura Artificial da Barra de Maré

Re-Abertura Artificial da Barra de Maré

Encerramento da Barra de Maré

Encerramento da Barra de Maré

Situação de Barra Fechada

Re-Abertura Artificial da Barra de Maré

Situação de Barra Aberta

1999
Abertura Artificial da Barra de Maré

Encerramento da Barra de Maré (anterior ao último fim-de-semana de Setembro)

Encerramento da Barra de Maré

Encerramento da Barra de Maré
2000

Abertura Artificial da Barra de Maré

Encerramento da Barra de Maré

Situação de Barra Fechada

Abertura Artificial da Barra de Maré

Barra aberta 3 vezes

Abertura Artificial da Barra de Maré

Situação de Barra Aberta

Encerramento da Barra de Maré

1990

Situação de Barra Fechada

Abertura Artificial da Barra de Maré

Encerramento da Barra de Maré

1985

Situação de Barra Aberta

Encerramento da Barra de Maré

Abertura Artificial da Barra de Maré

Ainda se mantinha aberta

1992
Situação de Barra Fechada

Abertura Artificial da Barra de Maré

Ainda se mantinha aberta

1991

Abertura Artificial da Barra de Maré

Encerramento da Barra de Maré

Re-abertura Artificial da Barra de Maré

Encerramento da Barra de Maré

1996

Ainda se mantinha aberta

Encerramento da Barra de Maré

Abertura Artificial da Barra de Maré

Encerramento da Barra de Maré

1995
Abertura Artificial da Barra de Maré

Ainda se mantinha aberta

1993
Ainda se mantinha aberta

Encerramento da Barra de Maré

2003

Abertura Artificial da Barra de Maré

Situação de Barra Aberta
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05-Mai

29-Mai

04-Jun

14/17-Nov

25-Mar

Abril

02-Mai

14-Jun

05-Jul

06-Jul

20-Jul

25-Out

2006 13-Abr

24-Dez

19-Abr

10 a 14-Dez

05-Abr

6-7 Jun

12 a 14-Jun

??-??

final Agosto

14-Nov

??-??

10-Abr

??-??

Jul

23 Set - 16 Out

??-??

15-Abr

20-Dez

14-Abr

19-Set

04-Out

08-Dez

05-Abr

19-Out

20-Out

27 a 30-Dez

2013 28-Mar Abertura Artificial da Barra de Maré

2004

2007

Encerramento da Barra de Maré

2009

2010

Encerramento da Barra de Maré

Abertura Artificial da Barra de Maré

Encerramento da Barra de Maré

Re-Abertura Natural da Barra de Maré

Encerramento da Barra de Maré

2011

2012

Abertura Artificial da Barra de Maré 

Encerramento da Barra de Maré

Abertura Artificial da Barra de Maré

Encerramento da Barra de Maré

Re-Abertura Artificial da Barra de Maré

Abertura Artificial da Barra de Maré 

Até ao final do mês já se tinham efectuado diversas re-aberturas

Situação de Barra Aberta

Encerramento da Barra de Maré

Encerramento da Barra de Maré 

Abertura Artificial da Barra de Maré 

Re-Abertura Artificial da Barra de Maré

Encerramento da Barra de Maré

Encerramento da Barra de Maré

Re-Abertura Artificial da Barra de Maré

Encerramento da Barra de Maré

Encerramento da Barra de Maré

Encerramento da Barra de Maré 

Re-Abertura Artificial da Barra de Maré

Abertura Artificial da Barra de Maré

Encerramento da Barra de Maré 

Re-Abertura Artificial da Barra de Maré

Situação de Barra Aberta

Encerramento da Barra de Maré

Abertura Artificial da Barra de Maré

2005

Encerramento da Barra de Maré

Re-Abertura Artificial da Barra de Maré

Encerramento da Barra de Maré

Abertura Artificial da Barra de Maré

Encerramento da Barra de Maré

2008

Re- Abertura Artificial da Barra de Maré

Abertura Artificial da Barra de Maré


