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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 

Entregável 3.2.2.3.d Lista anotada das ameaças identificadas para a vegetação da Lagoa de Albufeira e zona 
envolvente 
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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 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 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 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 geométricas da barra de maré ocorridas durante cada 

ciclo de vida desta são fundamentais para o conhecimento da sua estabilidade e previsão da 

sua longevidade. 

No âmbito deste trabalho, foi proposta a interpolação de perfis longitudinais e transversais na 

região interessada a partir dos MDE- Modelos Digitais de Elevação Elevação, construídos sobre 

levantamentos sistemáticos da região da barra de maré (tarefa 3.1.4.).  

 

2 Metodologia 

Para avaliação das modificações geométricas ocorridas na barra de maré da Lagoa de Albufeira 

entre março de 2010 e abril de 2011, efetuaram-se para cada campanha de campo dois perfis 

topográficos com direção aproximadamente W-E (transversal à barra de maré) e um perfil N-S 

(longitudinal à barra de maré) com base nos MDE (Figura 1, Tabela 1), em parte já 

apresentados no Entregável 3.1.2.a Topo-hidrografia da área próxima do canal. 
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Tabela 1. Coordenadas (Datum ETRS89) dos extremos dos perfis de referência levantados na barreira da 
Lagoa de Albufeira e indicados na Figura 1. 

Coordenadas X Y 

N 

  
 

-91497 -127909 

E 

  
 

-91220 -128101 

E’ 

  
 

-91220 -128183 

S 

  
 

-91497 -128387 

W 

  
 

-91689 -128101 

W’ 

  
 

-91689 -128183 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - MDE da barreira da Lagoa de Albufeira construído com dados de campo de 30.03.2010 sobre 
imagem de 2010 disponibilizada em Imagery do ArcGIS (Map Service), com representação dos perfis de 

referência.  

 

3 Resultados 

Os resultados aqui apresentados retomam e complementam a informação constante do 

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

Antes da abertura artificial da barra de maré (23.03.10), a barreira era constituída por uma 

praia refletiva com face de praia e berma, única a sul (à cota de 5 m NMM) e dupla a norte (a 
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cotas de 4.5 e 5 m NMM), marginada por uma duna com aproximadamente 7 m (NMM) de 

cota apical (Figura 2, Figura 3, Figura 4). 

Aquando da abertura da barra de maré (15.04.10), a primeira vazante lagunar conduziu ao 

alargamento e aprofundamento do sulco previamente rasgado pela maquinaria, modelando 

um canal com secção 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 2). O perfil transversal a sul mantém-se inalterado (Figura 4). 

Doze dias após a abertura da barra de maré (27.04.10), a largura entre margens aumentou 

para cerca de 100 m (Figura 2), essencialmente à custa de erosão progressiva da margem 

norte a uma taxa média de 2.5 m/dia, acompanhada e promovida por deflexão também para 

norte do canal de escoamento. 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 2). O banco na margem sul apresenta um sistema lomba-canal 

e cota máxima pouco superior a 2m (NMM) (Figura 3); a praia oceânica a sul exibe um perfil 

refletivo com duas bermas a cota 4 e 5m (NMM) (Figura 4). 

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/dia) e o alargamento 

e aprofundamento do talvegue norte (cota mínima de -0.5 m - NMM) (Figura 2). No banco da 

margem sul o sistema lomba-canal está mais próximo da praia (Figura 3); a praia oceânica a sul 

e os bancos interiores mantêm-se semelhantes (Figura 3, Figura 4). 

Um mês após a abertura da barra de maré (14.05.10), a largura entre margens atingiu 125 m, 

tendo evoluído cerca de 10 m em 15 dias (0.7 m/dia); 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 2). No banco da margem sul o perfil de praia apresenta 2 bermas 

a cotas baixas (1-2 m) (Figura 3); a praia oceânica a sul parece exibir 3 bermas a cotas de 3, 4 e 

5 m (Figura 4); os bancos interiores mantêm-se semelhantes (Figura 3, Figura 4). 

Quarenta e três dias após a abertura do canal de maré (28.05.10), verifica-se que a erosão na 

margem norte do canal continuou, acompanhada de alargamento da secção para 160 m 

(evolução de 35 m em cerca de 15 dias – 2.5 m/dia). O talvegue principal continua localizado a 

norte (Figura 2). O canal sul erodiu a margem interna do banco sul (Figura 3); a praia oceânica 

a sul exibe 2 bermas a 4 e 5 m (Figura 4); os bancos interiores mantêm-se semelhantes (Figura 

3, Figura 4). 

A partir de junho, cessou a erosão da escarpa na margem norte (cuja localização se manteve 

praticamente invariante a partir desta data), sendo a largura entre margens a 29.06.10 

semelhante à do mês anterior. O talvegue principal desloca-se para sul (Figura 2). A 

extremidade do banco sul foi erodida (Figura 3), ficando a plataforma arenosa a uma cota 

inferior a 1 m (NMM); a praia oceânica a sul e os bancos interiores mantêm-se semelhantes 

(Figura 4). 
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Figura 2. Perfis topográficos longitudinais à barreira da Lagoa de Albufeira (aproximadamente N-S), 
representativos da evolução morfológica da barra de maré entre 23 de março de 2010 e 11 de abril de 

2011.  

 

Quatro meses após a abertura da barra de maré (27.07.10) a largura entre margens mantém-

se mas o talvegue principal e único está agora encostado à margem sul (Figura 2), atingindo ali 
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a cota de -1 m (NMM). A área atravessada pelo perfil transversal norte é agora uma rampa 

arenosa em grande parte abaixo do NMM (Figura 3); a praia oceânica a sul e os bancos 

interiores mantêm-se semelhantes (Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Perfis topográficos transversais à barreira da Lagoa de Albufeira (W-E), representativos da 
evolução morfológica da barra de maré entre 23 de março de 2010 e 11 de abril de 2011.  

 

Até ao fim do mês de agosto (26.08.10) a largura entre margens manteve-se 

aproximadamente invariante e o canal adquiriu novamente uma secção aproximadamente 
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simétrica com um talvegue único central (cota -0.5 m - NMM) (Figura 2). O perfil transversal 

norte reflete agora o crescimento do banco norte, cuja extremidade apresenta cotas máximas 

pouco superiores a 1 m (NMM) (Figura 3); o perfil transversal sul mostra um sistema 

lomba/canal em aproximação à praia e erosão do sopé da escarpa da duna frontal (Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Perfis topográficos transversais à barreira da Lagoa de Albufeira (W’-E’), representativos da 
evolução morfológica da barra de maré entre 23 de março de 2010 e 11 de abril de 2011. 

 

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/dia) 



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

 

 

Entregável 3.1.4.a  15 
Junho de 2013 
 

verificada a 24.09.10, com novo encosto do talvegue a sul e a cotas de fundo de cerca de -1 m 

(NMM) (Figura 2). Um talvegue secundário a cota 0 m (NMM) ocorre mais a norte. O banco 

norte cresceu em extensão e altura, exibindo uma berma com cota máxima de 3 m (NMM) 

(Figura 3). O perfil transversal sul intersecta um banco arenoso intertidal encostado ao banco 

norte, o canal da barra com cota de -1 m (NMM), a extremidade do banco sul, muito reduzido 

em largura mas com cotas máximas de 3 m (NMM) e o canal sul com cota da base a 0 (NMM) 

(Figura 4). 

A erosão persistente da margem sul promoveu um aumento da distância entre as escarpas 

para cerca de 300 m a 5 de novembro de 2010 (taxa média de erosão da margem sul de 1.4 

m/dia) e cerca de 325 m no dia 24 do mesmo mês (taxa média de erosão da margem sul de 1.3 

m/dia) (Figura 2). O contínuo crescimento do banco da margem norte em altura e extensão 

conduziu à definição de um talvegue único encostado a sul, com cotas mínimas de -1 m (NMM) 

a 5 de novembro e de 0 m (NMM) a 24 de novembro (Figura 2), reduzindo a secção hidráulica 

do canal da barra. No início do mês de novembro a cota máxima da berma da restinga a norte 

mantinha-se em 3 m (NMM) mas a largura do banco era superior, o que obrigou ao 

deslocamento do canal norte para leste (Figura 3). No final desse mesmo mês, o perfil 

transversal norte mostra a agradação da restinga que aqui já atinge a cota máxima de 4 m 

(NMM) e a colmatação do canal norte; o perfil transversal sul intercepta o banco norte um 

pouco mais a sul, onde a berma, mais jovem, é mais baixa (3 m NMM) (Figura 3, Figura 4). 

A barra de maré encerrou a 20 de dezembro de 2010 e sete dias depois (27.12.10), 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 2); na praia oceânica, a crista da 

berma estava aproximadamente a 4 m (NMM) (Figura 3, Figura 4).  

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

sofreu alteração significativa; nos dois perfis de referência transversais, observa-se do lado 

oceânico rebaixamento do terraço de baixa-mar e incremento da cota da margem externa da 

berma recém-formada 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, 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 (23 de março de 2010) (Figura 3, Figura 4); 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), verificou-se a migração para leste da face de praia e amputação 

da margem oceânica e transferência de uma cunha sedimentar para o tardoz da berma, com 

recuo substancial da crista no mesmo sentido (Figura 3, Figura 4); concomitantemente regista-

se um aumento da cota do perfil de referência longitudinal, o qual se apresentava nivelado em 

torno de 4 m (NMM) (Figura 2). Este facto deve-se à ocorrência de temporais nestes meses de 

inverno, os quais promoveram recuo da face de praia oceânica, galgamento e transferência 

sedimentar para o tardoz da berma, mas apenas até ao espelho de água interno. Sobre a 
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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. A situação manteve-se até 11 de abril de 2011 (Figura 

3, Figura 4). 

 

4 Conclusões 

Os elementos apresentados caracterizam um sistema de barra de maré efémera que, após a 

abertura artificial, desenvolve num intervalo de algumas horas um talvegue simétrico e 

encaixado até pouco abaixo do NMM. Esta secção continua a evoluir nos dias seguintes em 

largura e cota, em função da atividade das correntes de enchente e vazante das marés 

seguintes e dos prismas de maré que as determinam. A evolução posterior compreende três 

etapas sucessivas: a primeira, determinada pela atividade conjunta da meandrização e 

divagação do talvegue do canal da barra, cuja orientação e localização dependem muito do 

rumo das ondas incidentes, origina erosão da margem norte ou sul das escarpas que limitam a 

faixa de divagação do canal até a abertura atingir uma dimensão máxima da ordem de 150 m; 

a segunda, que dura cerca de 5 meses, corresponde a uma reorganização morfológica daquela 

abertura no sentido de redução da secção hidráulica, por assoreamento de fundo e/ou invasão 

deste espaço por pontas de restinga ou bancos de espalho, previamente localizadas mais a 

poente, no domínio oceânico; finalmente, assiste-se à colmatação daquela abertura 

assegurado pelo transporte sedimentar transversal das ondas que transformam o espaço 

previamente ocupado pela barra de maré numa praia em agradação vertical.  

 

 

 


