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Componentes do estudo da Lagoa de Albufeira 

3 Estudo da Lagoa de Albufeira 

3.1 Estudo da dinâmica da barra de maré e das suas relações com a agitação marítima incidente e as marés 

3.1.1 Levantamentos topo-hidrográficos da barreira e sistema lagunar em situação de barra fechada 

Entregável 3.1.1.a Batimetria de todo o sistema lagunar 

3.1.2 Levantamentos topo-hidrográficos da área mais próxima do canal de maré após a abertura da barra 

Entregável 3.1.2.a Topo-hidrografia da área próxima do canal 

3.1.3 Cartografia das modificações morfológicas da secção da barra de maré 

Entregável 3.1.3.a Cartas de diferenças entre levantamentos sucessivos 

3.1.4 Avaliação das características e modificações geométricas da secção da barra ao longo da sua existência 

Entregável 3.1.4.a Perfis topográficos da secção da barra da Lagoa de Albufeira 

3.1.5 Estudo das relações entre morfologia da barra de maré e magnitude do prisma de maré lagunar, e  

3.1.6 Caracterização da evolução morfodinâmica da embocadura através de modelação 

Entregável 3.1.5.a e 3.16.a Morfodinâmica da embocadura da Lagoa de Albufeira 

3.1.7 Caracterização da hidrodinâmica e das trocas entre a laguna e o mar 

Entregável 3.1.7.a Caracterização das trocas entre a Lagoa de Albufeira e o mar com o modelo ELCIRC e cálculo dos 
tempos de residência para várias configurações da embocadura 

3.1.8 Medição das correntes de maré na barra 

Entregável 3.1.8.a Séries temporais de dados de velocidade de corrente integrada na coluna de água, séries temporais 
de valores de velocidade de escoamento superficial 

3.1.9 Integração dos dados: modelo do comportamento morfodinâmico da barra de maré da Lagoa de Albufeira e 
estabelecimento das condições favoráveis à abertura da barra de maré 

Entregável 3.1.9.a Síntese do comportamento morfodinâmico da barra de maré da Lagoa de Albufeira, incluindo 
relações empíricas específicas deste sistema e orientações conducentes à maximização da eficácia das trocas de água 
entre a laguna e o oceano em cada abertura artificial 

3.2 Estudo e caracterização da qualidade da água no espaço lagunar baseada em parâmetros físico-químicos e 
biológicos (macroinvertebrados bentónicos, fitoplâncton, peixes, macrófitas) 

3.2.1 Monitorização dos parâmetros físico-químicos in situ e análises laboratoriais 

3.2.1.1 Monitorização dos parâmetros físico-químicos in situ 

Entregável 3.2.1.1.a Parâmetros físico-químicos medidos in situ na Lagoa de Albufeira 

3.2.1.2 Análises laboratoriais 

Entregável 3.2.1.2.a Análises laboratoriais da água da Lagoa de Albufeira 

3.2.1.3 Monitorização da qualidade da água das ribeiras 

Entregável 3.2.1.3.a Qualidade da água das ribeiras afluentes à Lagoa de Albufeira 

3.2.2 Monitorização dos parâmetros biológicos 

3.2.2.1 Biomonitorização das ribeiras (qualidade da água e grau de stress) 

Entregável 3.2.2.1.a Dados de poluentes e parâmetros fisiológicos das ribeiras afluentes à Lagoa de Albufeira 

3.2.2.2 Monitorização do fitoplâncton 

Entregável 3.2.2.2.a Dados da monitorização do fitoplâncton na Lagoa de Albufeira 

3.2.2.3 Monitorização do estado da flora e da vegetação na Lagoa de Albufeira e zona envolvente 

Entregável 3.2.2.3 Relatório com o estado da flora e da vegetação na Lagoa de Albufeira e zona envolvente 

Entregável 3.2.2.3.a Lista das unidades de vegetação representativas da Lagoa de Albufeira e zona envolvente 

Entregável 3.2.2.3.b Lista com a composição florística de cada unidade de vegetação 

Entregável 3.2.2.3.c Lista de espécies da Diretiva Habitat ou por outros motivos relevantes para a conservação 
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Entregável 3.2.2.3.d Lista anotada das ameaças identificadas para a vegetação da Lagoa de Albufeira e zona 
envolvente 

Entregável 3.2.2.3.e Índices QBR 

Entregável 3.2.2.3.f Dados e gráficos de síntese de biomassa e parâmetros fisiológicos das macrófitas 

3.2.2.4 Caracterização da comunidade bentónica 

Entregável 3.2.2.4.a Dados de caracterização da comunidade bentónica 

3.2.2.5 Caracterização da comunidade de peixes 

Entregável 3.2.2.5.a Dados de caracterização da comunidade de peixes 

3.2.3 Integração de toda a informação obtida 

Entregável 3.2.3.a Síntese das características físico-químicas do hidrossoma lagunar e das características biológicas 
do sistema 

3.3 Estudo da capacidade de suporte do sistema lagunar face à atividade de miticultura ali instalada 

3.3.1 Monitorização da qualidade dos sedimentos do fundo lagunar 

Entregável 3.3.1.a Contrastes texturais e composicionais decorrentes da atividade da miticultura e cartografia dos 
parâmetros analisados 

3.3.2 Monitorização do fitoplâncton 

Entregável 3.3.2.a Monitorização do fitoplâncton 

3.3.3 Monitorização dos invertebrados bentónicos 

Entregável 3.3.3.a Avaliação da influência das plataformas de mexilhão na comunidade bentónica 

3.3.4 Estudo da componente parasitológica 

Entregável 3.3.4.a Relação entre a comunidade de macroparasitas e indicadores parasitológicos, e sua influência no 
sistema lagunar 

3.3.5 Integração da monitorização dos parâmetros físico-químicos do corpo aquoso 

Entregável 3.3.5.a Monitorização dos parâmetros físico-químicos do corpo aquoso 

3.3.6 Definição da capacidade de carga da Lagoa de Albufeira para a miticultura 

Entregável 3.3.6.a Definição da capacidade de carga da Lagoa de Albufeira para a miticultura 

3.4 Definição das zonas de dragagem das áreas assoreadas 

3.4.1 Comparação de levantamentos topo-hidrográficos 

Entregável 3.4.1.a Carta de diferenças topo-hidrográficas: zonas assoreadas/erodidas 

3.4.2 Definição da volumetria e da área a dragar 

Entregável 3.4.2.a Relatório e mapa de perímetro de manchas de dragagem 

3.4.3 Realização de sondagens nas áreas a dragar 

Entregável 3.4.3.a Localização e logs das sondagens, boletins dos resultados analíticos e interpretação quanto ao 
grau de contaminação dos sedimentos 

3.4.4 Caracterização e comparação da hidrodinâmica da lagoa em diferentes configurações 

Entregável 3.4.4.a Contribuição para a definição das dragagens da embocadura da Lagoa de Albufeira 

3.4.5 Estudo de incidências ambientais nos fatores bióticos e abióticos 

Entregável 3.4.5.a Estudo de incidências ambientais nos fatores bióticos e abióticos; matrizes de impacto 

3.5 Definição dos locais de deposição dos dragados 

3.5.1 Avaliação de alternativas para a colocação de dragados de natureza vasosa 

Entregável 3.5.1.a Avaliação de alternativas para a colocação de dragados de natureza vasosa; mapas de deposição 
dos dragados 

3.5.2 Avaliação de alternativas para a colocação dos dragados de natureza arenosa 

Entregável 3.5.2.a Avaliação de alternativas para a colocação dos dragados de natureza arenosa; mapas de 
deposição dos dragados 
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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 mar por uma barreira arenosa contínua, ancorada em 

terra em ambos os extremos, por vezes interrompida por uma barra de maré única, aberta 

artificialmente, em regra, com periodicidade anual.   

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 da barra 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 (ver Entregável 3.1.2.a: Topo-hidrografia da 

área próxima do canal). As modificações morfológicas e volumétricas ocorridas durante cada 

ciclo de vida da barra de maré, são fundamentais para o conhecimento da evolução da área 

mais próxima da embocadura e para a tomada de decisões, nomeadamente no que respeita a 

dragagens. 

No âmbito deste trabalho, foi proposta a obtenção de cartografia de detalhe das modificações 

morfológicas e volumétricas da secção mais dinâmica da barra de maré (tarefa 3.1.3.) com 

base na subtração de pares de levantamentos sucessivos da área mais próxima do canal de 

maré referidos no Entregável 3.1.2.a. Pretende-se quantificar e mapear as diferenças 

volumétricas e morfológicas do sistema, incluindo, se possível, a retenção sedimentar nos 

deltas de maré.  

 

2 Metodologia 

A metodologia de comparação assenta na construção de Modelos Digitais de Elevação (MDE) e 

extração de cartas de diferenças em ambiente ArcGIS da ESRI.  
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Os pares de levantamentos sucessivos da área mais próxima do canal de maré apresentados 

no Entregável 3.1.2.a Topo-hidrografia da área próxima do canal foram comparados e 

subtraídos sucessivamente, utilizando as ferramentas do raster calculator do programa ArcGIS. 

A comparação foi efetuada para a área comum a todos os MDE por forma a manter constante 

um domínio global e não retirar significado à quantificação e mapeamento das diferenças 

volumétricas e morfológicas do sistema.  

As cartas de diferenças entre levantamentos topo-hidrográficos da barreira e sistema lagunar 

foram efetuadas desde março de 2010 a abril de 2011. Consideraram-se significativas as 

diferenças altimétricas superiores a 0.5 m.  

As diferenças volumétricas foram calculadas em ambiente SIG utilizando a ferramenta cut fill, a 

qual considera todas as diferenças entre MDE sucessivos.  

 

3 Resultados 

As cartas de diferenças entre levantamentos sucessivos (Figura 1 a 3) ilustram os principais 

processos de erosão e sedimentação que ocorreram na área próxima da barra de maré 

durante este ano de monitorização (2010-2011).  

Na Figura 1A, a carta de diferenças altimétricas entre a 1ª (23.03.2010) e a 2ª (15.04.2010) 

campanha de campo retrata principalmente: a erosão do canal de escoamento ocorrida como 

consequência da drenagem de água lagunar aquando da primeira vazante lagunar 

(imediatamente após a abertura da laguna); a deposição de alguns sedimentos no interior 

lagunar (ao longo das margens dos canais norte e sul) e no litoral próximo, no enfiamento da 

embocadura (delta de vazante), como consequência da ejeção de grande volume de 

sedimentos para os fundos submarinos adjacentes. Os volumes de sedimento erodidos são da 

ordem de 47300 m3 e de sedimento depositado de 30000 m3 (Tabela 1); estes valores sugerem 

uma perda de material de cerca de 17300 m3, provavelmente incorporado na deriva litoral.  

As diferenças altimétricas entre a 2ª e a 3ª (27.04.2010) campanha (Figura 1B) revelam: a 

contínua erosão das margens do canal da barra, principalmente ao longo da margem N mas 

também da margem sul, o que promoveu o aumento da largura entre as escarpas que limitam  

o canal da barra de maré; o desenvolvimento do delta de vazante; erosão na praia submarina; 

intensa sedimentação na praia a sul da barra de maré (correspondente ao crescimento para 

norte da restinga a sul – ver MDT3 no Entregável 3.1.2.a Topo-hidrografia da área próxima do 

canal) e erosão na face de praia e parte da berma a norte; alguma redistribuição de 

sedimentos no interior da laguna, particularmente ao longo da margem norte do tributário 

norte ao canal da barra. Do ponto de vista volumétrico, a quantidade de sedimento erodido 

em 12 dias (~73000 m3) corresponde ao dobro do volume de sedimento acumulado (~33000 

m3), tendo ocorrido uma perda de cerca de 40000 m3 de material na área em estudo (Tabela 

1). 
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A comparação da 3ª e 4ª campanha (30.04.2010) ilustra: a contínua erosão das escarpas do 

canal, sendo a erosão na margem N mais intensa que na margem S; erosão da parte baixa da 

praia a sul do canal e acumulação na parte alta da mesma com crescimento longitudinal do 

extremo sul da barreira; sedimentação na praia submarina; diferenças mínimas nos bancos 

interiores (Figura 1C). O volume de sedimento acumulado e erodido em três dias é da mesma 

ordem de grandeza (Tabela 1). 

Da 4ª para a 5ª campanha (14.05.2010) observa-se: continuação da erosão da escarpa N do 

canal e re-entalhe do próprio canal, dirigido para NW; transporte de sedimentos da praia 

submarina para a praia subaérea, essencialmente do lado S do canal; início da definição de um 

canal a sul; diferenças mínimas nos bancos interiores (Figura 1D). Ao longo destes 14 dias os 

processos erosivos voltam a prevalecer sobre processos de acumulação, resultando numa 

perda volumétrica de aproximadamente 10000 m3 (Tabela 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Cartas de diferenças morfológicas da área mais próxima do canal de maré da Lagoa de 
Albufeira entre março e junho de 2010 (1ª a 7ª campanhas). 

 

A carta de diferenças altimétricas posterior (5ª e 6ª Campanha - 28.05.2010) revela: 

continuação da erosão da escarpa N do canal, junto à duna artificial, e do próprio canal que 

divagou para norte mantendo a orientação apontada a NW; acumulação de areia na praia 

submarina e reorganização da praia subaérea (principalmente a sul do canal); melhoria da  

definição do canal sul; sedimentação no delta de enchente; diferenças mínimas nos bancos 

1ª Campanha (23.03.2010) – 2ª Campanha (15-04-2010) 2ª Campanha (15-04-2010) – 3ª Campanha (27.04.2010) 3ª Campanha (27-04-2010) – 4ª Campanha (30.04.2010)

4ª Campanha (30-04-2010) – 5ª Campanha (14.05.2010) 5ª Campanha (14-05-2010) – 6ª Campanha (28.05.2010) 6ª Campanha (28-05-2010) – 7ª Campanha (29.06.2010)

Legenda
Diferenças 

altimétricas 
(m)

A B C 

D E F 
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interiores (Figura 1E). Em 14 dias entraram no sistema cerca de 46200 m3 de sedimento, 

correspondendo ao dobro do volume erodido (~21300 m3); apesar da acentuada erosão 

verificada na barreira, a acumulação de areia na praia submarina contribuiu significativamente 

para que a quantidade de material acrecionado excedesse o volume de material erodido em 

cerca de 25000 m3 (Tabela 1). 

Da 6ª para a 7ª campanha (29.06.2010) verifica-se: uma intensa erosão no canal, que muda de 

direção (para SW); erosão na ponta da restinga a sul do canal, em consequência da 

reorientação deste; crescimento do banco de areia na margem norte do canal; diferenças 

mínimas nos bancos interiores (Figura 1F). A reorientação do canal de maré e a erosão da 

extremidade sul da duna artificial deverão ter sido os principais responsáveis pela erosão de 

59200 m3 de sedimento em cerca de um mês; a acumulação correspondeu a cerca de 21800 

m3, ou seja, cerca de 1/3 do material erodido, tendo saído do sistema monitorizado cerca de 

37400 m3 de areia. 

Da 7ª para a 8ª campanha de campo, realizada no dia 27 de julho de 2010, observa-se: o 

contínuo desenvolvimento do banco na margem N do canal; erosão do lado interno do canal, 

que continua orientado para SW; erosão da restinga a S do canal; diferenças mínimas nos 

bancos interiores (Figura 2A).Esta situação é muito semelhante à que ocorre entre a 8ª e a 9ª 

campanha (26.08.2010), Figura 2B. Em ambos os intervalos temporais os volumes de material 

erodido e acumulado são idênticos (Tabela 1). 

Entre a 9ª e a 10ª campanha (24.09.2010) continua o crescimento para sul da restinga norte e 

ocorre forte erosão na parte terminal da barra (relocalização a sul do canal da barra). A 

diferença nos bancos interiores mantém-se mínima (Figura 2C). A erosão da margem interna 

da duna artificial, na sua extremidade sul, promovida pelo acentuamento da curvatura do 

canal de maré será a responsável pela perda de ~38600 m3 de sedimento; porém, a 

quantidade de areia que se acumulou foi superior (~59200 m3), tendo ocorrido um ganho 

volumétrico global de ~11800 m3 (Tabela 1). 

Entre o final de setembro (10ª campanha) e o início de novembro (11ª campanha, 05.11.2010), 

a restinga norte robustece-se no lado interno (lagunar) obrigando à meandrização do canal 

norte sobre os bancos interiores; ocorre algum aprofundamento do canal sul e reajuste da sua 

posição e ainda encurtamento da ponta da restinga sul em consequência da erosão provocada 

pelo encosto do canal da barra; a praia submarina perde sedimento (Figura 2D). O predomínio 

do processo erosivo (material erodido: ~81200 m3) relativamente a deposição (material 

acumulado: ~36500 m3) conduz a perda líquida de cerca de 44700 m3 de sedimento na área 

em estudo (Tabela 1). 

Entre o início e o final de novembro (11ª e 12ª campanhas, 24.11.2010) as principais 

diferenças devem-se a desativação do canal norte e acreção na área intertidal superior da 

restinga norte com extensão para sul em domínio intertidal inferior da mesma, obstruindo 

parcialmente o canal da barra (Figura 2E do Entregável 3.1.2.a Topo-hidrografia da área 

próxima do canal) que perde largura entre margens. Em termos volumétricos verifica-se que 

ao longo de 19 dias ocorreu a acumulação de ~48900 m3 de sedimento, correspondendo a 
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mais do dobro do volume erodido (cerca de 23000 m3). Assim sendo, verificou-se entrada no 

sistema de ~25900 m3 de material (Tabela 1). 

A barra de maré encerrou a 20 de dezembro de 2010. Por isso, a carta de diferenças entre a 

12ª e a 13ª campanha (27.12.2012) revela elevada taxa de sedimentação numa área extensa 

da barreira promovida após o encerramento por fenómenos de galgamento (Figura 2F). À 

semelhança do verificado entre a 11ª e a 12ª campanha, a quantidade de material acumulado 

(74400 m3) duplicou a quantidade de material erodido (31743 m3); estes valores volumétricos 

são superiores aos das duas campanhas anteriores, tendo ocorrido no mês de dezembro um 

ganho volumétrico superior (42600 m3) (Tabela 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Cartas de diferenças morfológicas da área mais próxima do canal de maré da Lagoa de 
Albufeira entre junho e dezembro de 2010 (7ª a 13ª campanhas). 

 

Figura 3A) observa-se transferência de sedimentos da praia submarina para a praia subaérea. 

No entanto, o volume perdido (na ordem dos 58000 m3) é superior ao acumulado (23300 m3), 

tendo ocorrido uma perda de 35000 m3 de sedimento (Tabela 1). 

A partir deste momento, a nova barreira evolui essencialmente em altura e a par dos diversos 

galgamentos oceânicos que promoveram a deposição de sedimentos na berma, as cartas de 

diferenças ilustram a erosão da face de praia (Figura 3B) típica dos perfis de inverno (14ª e 15ª 

campanhas, 21.01.2011 e 22.02.1011). Neste intervalo de tempo existe um equilíbrio entre os 

processos de acumulação e erosão, sendo os volumes envolvidos da ordem de 57000 m3 

(Tabela 1). 

A B C 

D E F 



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

 

 

14  Entregável 3.1.3.a 
Junho de 2013 

 

As cartas de diferenças entre a 15ª e a 16ª campanha (21.03.2011) e entre a 16ª e 17ª 

campanha (11.04.2011) testemunham a cessação dos processos de erosão, ocorrendo apenas 

sedimentação em consequência da recuperação altimétrica da barreira arenosa (Figura 3C e 

D). Do ponto de vista volumétrico, verifica-se um incremento global de 45250 m3 de 

sedimento entre final de fevereiro de 2011 e final de março de 2011 e de ~49300 m3 até 11 de 

abril de 2011. Neste estádio da evolução, em que não existe ligação entre a laguna e o oceano, 

os valores relativos ao volume de sedimento erodido na área em estudo são uma ordem de 

grandeza inferior aos valores relativos à quantidade de sedimento que se acumulou na mesma 

área (Tabela 1). 

A análise das diferenças altimétricas entre a 1ª campanha realizada antes da abertura artificial 

de 2010 (23.03.2010) e a 17ª campanha realizada antes da reabertura de 2011 (11.04.2011), 

mostra essencialmente acumulação de sedimentos nos bancos de areia no interior da laguna e 

erosão na barreira a norte em consequência do regime de ondulação existente na altura da 

abertura da barra em 2010 e migração do canal para norte (Figura 3E). Verifica-se ainda maior 

volume de areia na praia em abril de 2011 comparativamente a março de 2010, resultando 

estas diferenças da sazonalidade típica destes meios. Observa-se ainda a importância, em 

alguns momentos, das trocas transversais entre a praia submarina proximal, o delta de vazante 

e o domínio subaéreo das praias que marginam a barreira a norte e sul da barra. Embora entre 

23 de março de 2010 e 18 de março de 2011, tenha ocorrido a redução da extensão da duna 

artificial em 90 m, o que deverá ter contribuído significativamente para o volume de 

sedimento erodido neste intervalo de tempo (~53100 m3), o balanço final entre os processos 

de erosão/acumulação indica a entrada de cerca de 7000 m3 de sedimento na área em estudo. 

A acumulação de 60000 m3 de sedimento ocorreu ao longo da praia e nos depósitos internos 

da laguna, neste último caso, possivelmente em resultado colmatação de antigos canais de 

maré (Tabela 1). 

Note-se que a dimensão do volume residual anual estimado para os processos de 

erosão/acumulação é pequeno em comparação com o total acumulado das erosões (6.97x 105 

m3) e acreções (7.05x 105 m3) observadas em diferentes momentos do ciclo de evolução; a 

médio prazo, o sistema monitorizado encontra- se numa situação de equilíbrio dinâmico, com 

tendência para captura de sedimentos, embora afetado por variabilidade sazonal (e 

certamente interanual) muito significativa.  
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Figura 3. Cartas de diferenças morfológicas da área mais próxima do canal de maré da Lagoa de 
Albufeira entre dezembro de 2010 e março de 2011 (13ª a 17ª campanhas) e entre a 1ª e 17ª 

campanhas.  
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Tabela 1. Diferenças volumétricas (m
3
) da área mais próxima do canal de maré da Lagoa de Albufeira 

entre março de 2010 e março de 2011. 

Abcissas  
Figura 4 e 5  

Campanhas Erosão Acumulação Balanço Final 

2 
1ª Campanha – 2ª Campanha 

23.03.2010 – 15.04.2010 
-47284 29946 -17338 

3 
2ª Campanha – 3ª Campanha 

15.04.2010 – 27.04.2010 
-73056 33008 -40048 

4 
3ª Campanha – 4ª Campanha 

27.04.2010 – 30.04.2010 
-24510 22741 -1769 

5 
4ª Campanha – 5ª Campanha 

30.04.2010 – 14.05.2010 
-30091 20195 -9896 

6 
5ª Campanha – 6ª Campanha 

14.05.2010 – 28.05.2010 
-21279 46211 24932 

7 
6ª Campanha – 7ª Campanha 

28.05.2010 – 29.06.2010 
-59197 21829 -37369 

8 
7ª Campanha – 8ª Campanha 

29.06.2010 – 27.07.2014 
-42046 36900 -5146 

9 
8ª Campanha – 9ª Campanha 

27.07.2014 – 26.08.2014 
-38798 37843 -954 

10 
9ª Campanha – 10ª Campanha 

26.08.2014 – 24.09.2010 
-38576 50342 11766 

11 
10ª Campanha – 11ª Campanha 

24.09.2010 – 05.11.2010 
-81213 36514 -44699 

12 
11ª Campanha – 12ª Campanha 

05.11.2010 – 24.11.2010 
-22954 48889 25935 

13 
12ª Campanha – 13ª Campanha 

24.11.2010 – 27.12.2010 
-31743 74379 42637 

14 
13ª Campanha – 14ª Campanha 

27.12.2010 – 21.01.2011 
-58284 23269 -35016 

15 
14ª Campanha – 15ª Campanha 

21.01.2011 – 22.02.2011 
-57677 57059 -618 

16 
15ª Campanha – 16ª Campanha 

22.02.2011 – 21.03.2011 
-3112 48362 45250 

17 
16ª Campanha – 17ª Campanha 

21.03.2011 – 11.04.2011 
-8912 58167 49255 

 
1ª Campanha – 17ª Campanha 

23.03.2010 – 11.04.2011 
-53098 60020 6921 

 

4 Considerações finais 

Os volumes de areia acumulados na área mais próxima do canal de maré da Lagoa de Albufeira 

variaram entre 20000 e 50000 m3, entre abril e dezembro de 2010, registando-se um valor 

máximo de 70000 m3 aquando do fecho da barra (Figura 4), coincidente com elevada 

intensidade da deriva litoral (Figura 5). Os volumes de sedimento erodidos estão também 

maioritariamente compreendidos entre 20000 e 50000 m3, entre abril e dezembro de 2010; 

valores superiores ocorreram aquando da abertura da barra (abril de 2010), entre a 6ª e 7ª 
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campanhas, consequência da mudança de direção do canal da barra, e entre a 10ª e 11ª 

campanha, pela reconfiguração de canais e perda de areia da praia submarina. 

Os volumes envolvidos são provavelmente bastante inferiores (em uma ordem de grandeza) 

aos da deriva litoral do troço em que a Lagoa de Albufeira está inserida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Volume de areia erodido e acumulado entre campanhas (cf. Tabela 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Valor absoluto do índice de deriva litoral (IQls) acumulada e volumes acumulados, entre 
campanhas (cf. Tabela 1). 

 

As modificações mais significativas ocorrem associadas à evolução do canal de maré e na praia 

oceânica, e são de menor intensidade nos depósitos interiores, essencialmente afetados ao 

longo dos canais tributários norte e sul. Os sedimentos acumulados no delta de vazante em 

consequência da abertura da barra são rapidamente incorporados na barreira ou perdidos 

para fora do sistema. Quanto ao delta de enchente, não parece sofrer alterações significativas, 

exceto no que respeita ao assoreamento/reposicionamento de canais interiores, envolvendo 

cerca de 26000 m3 de areia. 

Considerando todo o ciclo de vida da barra, os volumes erodidos e sedimentados são muito 

semelhantes, pese embora a elevada magnitude da variabilidade sazonal.  
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