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1. Introdução 

1.1. Enquadramento e objectivos 

O presente relatório insere-se no projeto “Consultoria para a Criação e Implementação de um 

Sistema de Monitorização do Litoral Abrangido pela Área de Jurisdição da ARH do Tejo, I.P.”, 

em curso na Fundação da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e no Laboratório 

Nacional de Engenharia Civil. Mais concretamente, insere-se no estudo da Lagoa de Albufeira, 

descreve o trabalho efetuado no âmbito da tarefa 3.1.7 (Caracterização da hidrodinâmica e das 

trocas entre a laguna e o mar) e constitui o entregável 3.1.7a. Pretende-se com este trabalho 

contribuir para a determinação da capacidade de renovação da água da Lagoa, através da 

determinação de tempos de residência de massas de água. 

1.2. Organização do relatório 

O relatório está organizado em 4 capítulos para além desta introdução. O Capítulo 2 descreve 

a metodologia seguida. O capítulo seguinte apresenta as simulações hidrodinâmicas para 

diferentes configurações de topo-batimetria características durante o ano de 2010, forçadas 

pela maré, assim como as simulações hidrodinâmicas para várias batimetrias, nas quais foi 

também incluído o efeito do vento (Capítulo 3). No capítulo 4 analisam-se os tempos de 

residência na Lagoa, para as várias configurações batimétricas e para vários forçamentos. 

Finalmente, as conclusões são resumidas no Capítulo 5. O modelo de partículas utilizado está 

descrito em anexo. 
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2. Metodologia 

2.1. Antecedentes 

Localizada cerca de 20 km a sul de Lisboa, a Lagoa de Albufeira (Figura 1) tem uma área de 

1.3 km2 e uma profundidade máxima de 13 m (NM). A zona superior da laguna, a “Lagoa 

Pequena”, é pouco profunda e tem cerca de 350 m por 900 m. A zona inferior, a “Lagoa 

Grande”, é mais comprida e profunda. A Lagoa Grande está separada do Oceano Atlântico por 

um cordão arenoso (barreira soldada) que inclui na sua região mais interna um sistema de 

bancos de areia pouco profundos, recortados por canais muito móveis. Tal como noutras 

lagunas Portuguesas, a embocadura é aberta artificialmente na primavera, e fecha 

naturalmente em semanas a meses, geralmente no inverno marítimo. Em parte devido às 

intervenções humanas e à evolução subsequente, a embocadura da Lagoa de Albufeira 

apresenta uma grande variabilidade, às escalas interanuais e sazonais. A variabilidade da 

agitação marítima tem também um papel determinante nesta variabilidade (Dodet, 2013). 

 

Figura 1. Lagoa de Albufeira. Fonte: Google Earth, imagem de 23/6/2007. 

2.2. Descrição da metodologia 

A metodologia seguida para a análise de trocas de água baseia-se na utilização de modelos 

numéricos que simulam a circulação na laguna e o movimento de partículas transportadas pela 
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água (e.g., Oliveira et al., 2006). É utilizado primeiro um modelo de circulação, forçado pela 

maré e pelo vento. Este modelo utiliza diferentes batimetrias, mas sempre fixas no tempo. As 

batimetrias utilizadas, correspondentes ao período entre abril de novembro de 2010, foram 

determinadas no âmbito do presente estudo (Fortunato et al., 2012, 2014) através da 

combinação de um modelo morfodinâmico e levantamentos de campo. As correntes calculadas 

com este modelo alimentam depois um modelo de transporte, que simula a trajectória de 

partículas em suspensão na água.  

O tempo de residência é definido como o tempo necessário para partículas lançadas num 

determinado local da laguna e transportadas pela água saírem da Lagoa pela embocadura. 

Assume-se assim que as massas de água que atingem a zona costeira são transportadas para 

longe da zona de estudo pelas correntes litorais.  

O modelo de circulação utilizado foi o ELCIRC (Zhang et al., 2004), já utilizado neste estudo. O 

modelo VELApart (Oliveira e Fortunato, 2002, descrito em anexo) foi seleccionado para as 

simulações de transporte. 

A análise de renovação da água da laguna é baseada num conjunto de simulações numéricas 

para diferentes instantes de lançamento das partículas no ciclo de maré (vazante, enchente, 

preia-mar e baixa mar), em condições de marés vivas e mortas, para as várias configurações 

topo-batimétricas. De modo a analisar os percursos das diferentes massas de água na Lagoa 

(com distintas caraterísticas físicas, químicas e biológicas), as simulações foram realizadas 

independentemente para diferentes conjuntos de massas de água: zona da aberta, delta de 

enchente (que inclui os bancos de enchente e os canais associados), Lagoa Grande e Lagoa 

Pequena (Figura 2). 

As simulações de transporte são forçadas por um conjunto de simulações hidrodinâmicas, 

forçadas por maré, elaboradas para cada uma das batimetrias referidas. Adicionalmente, 

analisa-se também a renovação de água na Lagoa tendo em conta o efeito do vento, para além 

da maré. Em qualquer dos casos, o efeito dos caudais fluviais é desprezado. As afluências 

fluviais à Lagoa de Albufeira são mal conhecidas, mas tudo indica que são muito pequenas, em 

particular durante a primavera e o verão, quando a embocadura está aberta. 
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a)  b)  

c) d)  

 

Figura 2. Localização das partículas nas quatro zonas de análise (a vermelho) 

 

3. Simulações hidrodinâmicas 

As simulações da hidrodinâmica da Lagoa foram executadas com o modelo hidrodinâmico 

ELCIRC, já descrito num relatório anterior deste estudo (Fortunato et al., 2012). A malha 

(Figura 3) tem uma resolução da ordem de 2 a 5 m na embocadura, permitindo uma boa 

representação da propagação da maré. A implementação e a validação do modelo estão 

descritas no relatório referido, pelo que não são aqui repetidas. 

O modelo é aqui usado com 8 batimetrias fixas, provenientes dos resultados de modelação 

morfodinâmica descritos num relatório anterior (Fortunato et al., 2012). A utilização destas 

diferentes batimetrias, espaçadas no tempo de cerca de 1 mês, visa caracterizar a circulação 

para diferentes estados da embocadura (Figuras 4 e 5). Estas simulações são denominadas de 

Corrida 1 a Corrida 8. A escolha de batimetrias calculadas, em vez de batimetrias medidas, 
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justifica-se pelo facto de os levantamentos existentes cobrirem sempre zonas restritas. Assim, 

a utilização de dados batimétricos conduziria sempre a descontinuidades e inconsistências nas 

zonas de transição entre diferentes levantamentos. 

 

Figura 3. Malha de cálculo para os modelos de circulação e de partículas. 
 

O modelo é forçado na fronteira marítima por níveis de maré provenientes de um modelo 

regional de maré (Fortunato et al., 2002). São utilizadas 11 constituintes de maré no 

forçamento do modelo (O1, K1, M2, S2, N2, M4, MS4, MN4, M6, 2MN6, 2MS6). Uma análise 

harmónica sobre os resultados do modelo (velocidades e níveis) permite determinar as 

amplitudes e fases das várias constituintes em todo o domínio de cálculo. Para além das 

constituintes consideradas na fronteira, a análise harmónica contempla ainda algumas 

constituintes geradas internamente através de processos não-lineares: MSf, MNf, SNf, O3, K3, 

2MO3, 2MK3. Salientam-se em particular as constituintes quinzenais (MSf, MNf e SNf), 

resultantes da interação entre as principais constituintes semi-diurnas (M2, S2, N2), que têm 

uma importância significativa nesta laguna. As constituintes MNf e SNf não são geralmente 

utilizadas em análises harmónicas, por serem desprezáveis. No entanto, uma análise espectral 

dos resultados do modelo mostra que são significativas na Lagoa de Albufeira. 

Um pormenor delicado nestas simulações está relacionado com a batimetria na ligação entre a 

Lagoa Grande e a Lagoa Pequena. Esta ligação é estreita e os dados batimétricos são pouco 

detalhados, pelo que a representação da batimetria pelo modelo é pouco fiável. Uma vez que 

se trata justamente de uma zona de potencial estrangulamento do escoamento, seria 

importante que o modelo reproduzisse corretamente esta transição. Para tal, consideraram-se 
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os dados recolhidos pela FCUL em 2012, simultaneamente em ambas as partes da laguna 

(Figura 6), que mostraram não existirem diferenças de níveis significativas entre elas (Figura 7). 

Estes dados mostram assim que não haverá nenhum estrangulamento significativo na ligação 

entre as duas partes da laguna. Assim, a interpolação da batimetria medida para a malha de 

cálculo teve este aspeto em consideração. 

  

  

  

Figura 4. Batimetrias referidas ao nível médio do mar simuladas pelo modelo, com 50% de assimilação de dados, de 30 em 30 
dias, com início em 27/4/2010. 

 

De modo a quantificar a variação de volume de água na lagoa para as várias batimetrias, foi 

calculado o prisma de maré médio para cada uma das 8 batimetrias utilizadas (Quadro 1). 

Verifica-se que os prismas de maré para as duas batimetrias iniciais e a batimetria 8 (próximo 

do fecho) são bastante inferiores aos das restantes configurações batimétricas. 
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Figura 5 (continuação da anterior). Batimetrias referidas ao nível médio do mar simuladas pelo modelo, com 50% de assimilação 
de dados, de 30 em 30 dias. 

 
Quadro 1. Prisma de maré médio. 

Dia (relativo a 27/4/2010)  Prisma de maré  médio (x10 6 m3) 

1 0.44 

30 0.68 

60 0.90 

90 0.98 

120 1.08 

150 1.11 

180 1.16 

210 0.70 
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Figura 6. Localização dos transdutores de pressão na Lagoa de Albufeira. Fonte: Prof. M.C. Freitas, FCUL. 
 

 

Figura 7. Níveis medidos em simultâneo na lagoa Grande e na lagoa Pequena em abril/maio de 2012 mostram que a dissipação da 
maré entre as duas partes da laguna é desprezável. As três linhas (a azul, vermelho e verde) correspondem às estações 

identificadas na Figura 6. Fonte: Prof. M.C. Freitas, FCUL. 
 

De modo a analisar o efeito do vento na renovação da Lagoa, foram efetuadas simulações 

adicionais com as batimetrias 1, 5 e 8, nas quais foi adicionado um vento constante de norte de 

10 km/h aos forçamentos. O valor do vento foi escolhido com base na análise de dados de 

vento de estações próximas, efectuada anteriormente no âmbito deste estudo (Andrade et al., 

2013). Estas simulações foram depois utilizadas para forçar o modelo de partículas. 



 

Proc: 0602/541/5760, 0604/001/18647 9

4. Análise de renovação da água na Lagoa 

4.1. Descrição da implementação da metodologia de c álculo de tempos 

de residência 

Por forma a caracterizar a permanência de substâncias dissolvidas no sistema e as diferenças 

de capacidade de auto-limpeza nas várias zonas do estuário para diferentes configurações 

batimétricas, foi feita uma análise de tempos de residência (TRs) utilizando o modelo de 

traçadores Lagrangeanos VELApart (descrito no Anexo I). Esta análise, feita com base na 

metodologia descrita em Oliveira e Baptista (1997) e Oliveira et al. (2006), permite caracterizar 

a variabilidade dos TRs no espaço e no tempo.  

Para a análise de TRs na laguna foram lançadas partículas espaçadas de 20 m na 

embocadura e de 40 m nas restantes zonas (Figura 2), para quatro instantes distintos do ciclo 

de maré, tendo sido consideradas uma maré viva e uma maré morta: preia-mar, meia vazante, 

baixa-mar e meia enchente. Esta análise foi efetuada para as 8 batimetrias descritas na secção 

anterior, para o forçamento apenas com maré. Foi ainda efetuada para as simulações 

hidrodinâmicas forçadas por vento e maré, para as batimetrias de abril, agosto e novembro.  

Foi utilizado um conceito de tempo de residência que representa substâncias passivas, não 

reativas e dissolvidas na coluna de água. O TR foi definido como o tempo necessário para as 

partículas saírem da Lagoa, assumindo que as massas de água que atingem a zona costeira 

são transportadas para longe da zona de estudo pelas correntes litorais. A secção de controle 

para o cálculo deste tempo foi definida como a aberta da embocadura da Lagoa. Foi utilizado 

um coeficiente de difusão de 10-2 m2/s. As simulações foram conduzidas para um tempo total 

de 1 ano. 

Os resultados foram integrados em cada zona através de histogramas acumulados de TR, para 

facilitar a análise comparativa entre batimetrias e analisar o efeito do vento na renovação das 

diferentes zonas. Estes histogramas acumulados permitem caracterizar a variação da 

renovação da água no tempo, assim como o tempo necessário para remover a totalidade das 

partículas (correspondente a 100% de remoção). Quando o tempo de simulação não é 

suficiente para remover todas as partículas em cada zona, estes histogramas não atingem os 

100%. 
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4.2. Caracterização dos tempos de residência 

A renovação da água nas zonas de jusante da lagoa (embocadura) é rápida. As percentagens 

de renovação excedem 95% das partículas num ciclo maré-viva/maré-morta (Figuras 9 e 10). A 

evolução da batimetria desde 27/4/2010 até 7 meses depois tem um pequeno impacto nos 

tempos de residência destas zonas, apesar de haver uma redução considerável no prisma de 

maré. 

Pelo contrário, a renovação nas zonas mais interiores da laguna (zona profunda da Lagoa 

Grande e Lagoa Pequena) é bastante demorada, com percentagens de renovação total ao final 

de 1 ano bastante inferiores a 100%. Em particular na Lagoa Pequena, a renovação é bastante 

reduzida para a batimetria inicial, que corresponde à situação de prisma de maré mais reduzido 

(Quadro 1). 

Nas zonas interiores, os TRs dependem fortemente da batimetria da embocadura, sendo as 

condições mais favoráveis as que correspondem a um canal bem estabelecido com maiores 

profundidades (batimetrias 3 a 7).  

 

 
Figura 8. Impacto da batimetria na renovação da lagoa (meses 0 a 3) 
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Figura 9. Impacto da batimetria na renovação da lagoa (meses 4 a 7) 
 

 

Figura 10. Impacto da batimetria da embocadura na renovação de cada zona da lagoa, para todos os lançamentos. 
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Para todas as zonas e batimetrias verifica-se que a dependência no instante de lançamento 

dentro do ciclo de maré e para marés vivas e mortas é muito pequena, e muito inferior à 

importância da localização das partículas e à condição batimétrica. Assim, a análise do efeito 

da batimetria em cada zona é ilustrada através do histograma acumulado para lançamento em 

todos os instantes (Figura 10). 

Com vista a quantificar a importância do vento na renovação de água na laguna, as simulações 

para as batimetrias 1, 5 e 8 foram repetidas considerando um vento de norte constante de 

10 km/h (Figuras 11, 12, e 13). Verificou-se que nas zonas de jusante (aberta e delta de 

enchente), a ocorrência de vento tende a aumentar o tempo de residência (por promover por 

exemplo o transporte de algumas partículas para as zonas menos profundas) e a aumentar a 

dependência no instante de lançamento. No entanto, os tempos de residência continuam a ser 

pequenos, com taxas de renovação de 95% ao fim de apenas 1 mês na maioria das situações. 

 

Figura 11. Impacto do vento na renovação da lagoa – batimetria 27/4/2010  
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Figura 12. Impacto do vento na renovação da lagoa – batimetria após 4 meses  

 

Pelo contrário, o vento promove a mistura nas zonas mais interiores, contribuindo para uma 

forte redução dos TRs na Lagoa Pequena e na zona profunda da Lagoa Grande. Para a 

batimetria inicial obtém-se mais de 80% e 90% de renovação na lagoa pequena e fundão, 

respetivamente. Para as restantes batimetrias é possível obter uma renovação total no período 

de 1 ano, sendo os primeiros 4 meses bastante eficazes com percentagens de cerca de 90%. 

O vento tem assim um papel fundamental na renovação da água da laguna e em particular na 

troca de massas de água dentro da lagoa, promovendo uma maior homogeneidade horizontal 

das características da água. O vento deverá também ter um papel importante na mistura 

vertical. Este aspeto deverá ser tido em consideração em futuras ações de monitorização da 

laguna, em paralelo com a variação observada para situações sem vento.  
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Figura 13. Impacto do vento na renovação da lagoa – batimetria de novembro.  
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5. Conclusões 

Apresentou-se neste relatório uma análise da renovação da água na Lagoa de Albufeira. A 

análise foi efetuada utilizando um modelo hidrodinâmico (ELCIRC), implementado e testado em 

relatório anterior, e um modelo de partículas (VELApart), que simula o transporte e a mistura de 

massas de água dentro da laguna. A análise foi efetuada em 4 zonas de características 

distintas em termos de circulação e profundidade, para diferentes instantes de lançamento 

dentro do ciclo de maré e para marés vivas e mortas. Foi também analisada a importância do 

vento na mistura e renovação da lagoa. Os resultados são apresentados de forma integrada, 

através de histogramas acumulados de tempos de residência. 

Em primeiro lugar, analisou-se a variação da renovação da Lagoa ao longo do tempo, desde a 

abertura até próximo do fecho (desde 27/4/2010 até 7 meses depois), sujeita apenas ao efeito 

da maré na circulação. A análise revelou a grande capacidade de renovação nas zonas mais a 

jusante (aberta e delta de enchente), independentemente da batimetria e do instante de 

lançamento das partículas no ciclo de maré. Pelo contrário, os tempos de residência nas zonas 

mais interiores são bastante elevados e dependentes da batimetria. Nalguns casos, verificou-

se que nem um ano foi suficiente para renovar completamente toda a massa de água nestas 

zonas. Uma vez que a laguna só se mantém aberta durante semanas a meses, estes 

resultados indicam que apenas uma fracção da água da laguna será renovada pelo efeito da 

maré durante um ciclo de abertura e fecho. 

Em segundo lugar, analisou-se o impacto do vento na renovação da água na laguna. Os 

resultados mostraram que o vento tem um papel fundamental na renovação da água da laguna, 

em particular nas zonas interiores. Nas zonas mais a jusante, o vento poderá pelo contrário 

aumentar ligeiramente o tempo de residência ao transportar as partículas para zonas de menor 

escoamento. 

Um futuro projeto de monitorização da qualidade da água na lagoa deverá ter em conta estes 

vários fatores, de modo a caracterizar adequadamente a diversidade de massas de água assim 

como a sua permanência, que poderá ter impacto nas várias atividades económicas 

associadas ao meio aquático. 

 





 

Proc: 0602/541/5760, 0604/001/18647 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradecem-se as discussões frutuosas com os Profs. Maria Conceição Freitas, César Andrade e Rui 

Taborda, do Departamento de Geologia da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. 



 

18 Proc: 0602/541/5760, 0604/001/18647 

Referências 

Andrade, C., Antunes, C., Branquinho, C., Marques, F., Cabral, H, Cabaço, J., Silva, J.n, Freitas, M.C., 
Correia, O., Redweik, P., Taborda, R., Rosa, T., Brotas, V., Carapuço, A., Silva, A. P., Pires, A. R., 
Ribeiro, C., Lira, F., Sousa, H., Oliveira, J,, Serafim, M., Wouters, N., Penacho, N., Matildes, R., 
Moreira, S., Queiroz, S., Silveira, T., Oliveira, A., Fortunato, A. B., Freire, P., Dodet, G., Ribeiro, L., 
Barata, A. 2013. Criação e implementação de um sistema de monitorização no litoral abrangido 
pela área de jurisdição da administração da região hidrográfica do tejo, 5º relatório de progresso, 
FCUL/LNEC, 104 pp. 

Dodet, G. 2013. Morphodynamic modeling of a wave-dominated tidal inlet : the Albufeira lagoon, Tese de 
Doutoramento em Geociências, Université de La Rochelle, França, 181 pp. 

Fortunato, A.B., L. Pinto, A. Oliveira e J.S. Ferreira. 2002. Tidally-generated shelf waves off the western 
Iberian coast, Continental Shelf Research, 22/14: 1935-1950. 

Fortunato, A.B., P. Freire e A. Nahon (2012). Morfodinâmica da embocadura da Lagoa de Albufeira, Rel 
247/12, Laboratório Nacional de Engenharia Civil, 44 pp. 

Fortunato, A.B., A. Nahon, G. Dodet, A.R. Pires, M.C. Freitas, N. Bruneau, A. Azevedo, X. Bertin, P. 
Benevides, C. Andrade, A. Oliveira (2014). Morphological evolution of an ephemeral tidal inlet from 
opening to closure: the Albufeira inlet, Portugal, Continental Shelf Research, 73: 49-63. 

Oliveira, A. e A.M. Baptista (1997). Diagnostic Modeling of Residence Times in Estuaries, Water 
Resources Research, 33/8: 1935-1946. 

Oliveira, A.; Fortunato, A.B.; Rego, J.R.L. (2006). Effect of morphological changes on the hydrodynamics 
and flushing properties of the Óbidos lagoon (Portugal), Continental Shelf Research, 26/8, 917-942 

Zhang, Y., A.M. Baptista e E.P. Myers (2004). A cross-scale model for 3D baroclinic circulation in 
estuary–plume–shelf systems: I. Formulation and skill assessment, Continental Shelf Research, 24 
(18), 2187-221. 

 

 



 

Proc: 0602/541/5760, 0604/001/18647 19

Lagoa de Albufeira: Caracterização da hidrodinâmica  e das trocas 
entre a laguna e o mar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO: Descrição do modelo de partículas VELApart
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Descrição do modelo lagrangiano (VELApart) 

O modelo VELApart (Oliveira, 1997; Oliveira e Baptista, 1997; Oliveira e Fortunato, 2002) resolve a 

equação de transporte bidimensional para partículas individuais não-reactivas: 
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onde c representa a concentração, (x,y) as coordenadas cartesianas, iu
r

 é o vector de velocidade, H é a 

profundidade total, Dij  é o coeficiente de difusão e t é o tempo.  

A equação A-1 é dividida em duas equações que são resolvidas em sequência, usando métodos 

distintos: 
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A equação (A-2) é resolvida por um método Runge-Kutta adaptativo, embebido, de 4ª ordem (Press et 

al., 1992). Este método permite elevada precisão, que é controlada pelo utilizador (Oliveira e Baptista, 

1997, Oliveira e Baptista, 1998). O modelo VELApart permite ainda compensar imprecisões do modelo 

de escoamento junto das fronteiras fechadas, usando apenas a componente tangencial da velocidade 

horizontal. Uma vez calculada a trajectória da partícula por advecção, resolve-se os termos de difusão 

horizontal (equação A-3) usando  a teoria de random walk (Dimou, 1992, Moeller, 1993). 

O deslocamento da partícula devido à difusão é dado por: 

 tDzx iini ∆=∆ 2  (A-4) 

onde zn é uma variável aleatória de média nula e desvio padrão unitário. 
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