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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, cuja localização tem variado ao 

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

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

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

passando por diversos estádios de reorganização morfológica.  

Constitui objectivo central deste entregável a caraterização dos aspectos fundamentais do 

comportamento morfodinâmico da barra de maré da Lagoa de Albufeira, detalhados em 

outros relatórios deste projeto, com vista à integração do conhecimento científico, na gestão 

da (re)abertura artificial daquela barra, a fim de maximizar a eficácia das trocas de água entre 

a laguna e o oceano em cada ciclo de funcionamento da barra.  
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Figura 1. Fotografia de terreno e esboço geomorfológico 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). Os segmentos a cheio e tracejado correspondem à faixa de divagação da barra antes e 

depois da obra de robustecimento do cordão litoral. 

 

2 Comportamento morfodinâmico da barra de maré da Lagoa 

de Albufeira 

2.1 Abertura e longevidade da barra de maré 

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

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

reabertura natural promovida por galgamento oceânico durante tempestades extremas, em 

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

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

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

lagunar e da reorganização morfológica local do sistema barra de maré nos dois dias que 
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sucedem à  operação de reabertura. Em alguns anos, a barra mantem-se activa durante 8 a 11 

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

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

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

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

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

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

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

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

operação. 

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

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

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

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

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

maré (cf. Ângelo, 2001; Freitas, 1995) (Figura 1). Os elementos disponíveis não permitem 

sustentar que esta intervenção tenha aumentado o tempo de atividade da barra de maré. É 

porém plausível que o desassoreamento da região marginal da laguna correspondente aos 

bancos internos tenha produzido um dispositivo morfológico mais favorável à manutenção da 

barra de maré, embora os dados disponíveis não permitam também confirmar objectivamente 

esta hipótese.   

 Os elementos colhidos indicam que a eficácia da reabertura será potencialmente maximizada 

se ocorrer na Primavera, em ciclo de águas vivas equinociais (março-abril) a fim de maximizar o 

gradiente hidráulico entre o espelho de água lagunar e o nível do mar. Se as condições de 

maré favoráveis ocorrerem em mais que um dia deverá ser escolhida a data que corresponda a 

condição de agitação de baixa energia (altura significativa inferior a 1 m). A operação de 

abertura deve ser planeada de forma a que o instante de estabelecimento da comunicação 

entre a laguna e o mar ocorra entre 2 a 3 horas depois da estofa de preia-mar, isto é antes da 

meia-maré vazante no oceano.  A localização do novo canal deve atender ao rumo preferencial 

de divagação da barra (para sul), à largura da barreira (preferencialmente onde for mais 

estreita) e à proximidade à cabeceira de canal bem desenhado nos fundos lagunares 

adjacentes. Os dragados removidos durante as operações de preparação e durante os 

trabalhos  de abertura devem ser colocados em local que não intersecte a faixa da barreira 

previsivelmente afectada pela divagação do canal da barra.  

 

2.2 Morfodinâmica sazonal da barra de maré 

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

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

velocidades instantâneas superiores a 5 m/s, e favorece o desenvolvimento de um canal 
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simétrico, rectilíneo, com talvegue muito encaixado relativamente à cota da berma de praia. 

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

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

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

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

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

acumulado a favor da enchente. 

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

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

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

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

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

da barra de maré. 

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

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

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

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

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

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

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

norte do sentido habitual de migração da barra.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

arenosos e construindo novos lobos de areia no enfiamento do canal; este corpo constitui 

obstáculo ao escoamento da vazante, pelo que tipicamente se desenvolvem dois canais 

periféricos, também divagantes,  que convergem e se fundem na secção interna do canal da 

barra. A divagação da barra é acompanhada de avulsão, meandrização, abandono e re-

estabelecimento dos canais alimentadores, processos que podem operar a escalas temporais 

muito pequenas, da ordem de um ciclo de maré. Em consequência, assiste-se a um aumento 

do comprimento total e da complexidade morfológica deste sistema de drenagem à medida 

que a barra se afasta da localização inicial e concomitante diminuição da respectiva eficiência 
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hidráulica. Nestas circunstâncias 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, com prolongamento eventual do tempo de vida útil da barra.  Este último 

padrão de evolução deixou de ter expressão significativa depois de 1997, após a construção do 

aterro acima referido, visto que a envergadura da “duna articifial” é suficiente para inibir o 

galgamento e a extensão da faixa de divagação foi significativamente encurtada relativamente 

ao seu comprimento anterior.   

No estádio final da evolução, a barra de maré é desactivada. A barra de espalho externa tem 

aqui um papel preponderante, visto que o seu avanço para terra e soldadura definitiva às 

pontas de barreira conduz ao bloqueamento físico da boca do canal por interposição de uma 

praia destacada, delgada, mas suficientemente robusta para inibir a reactivação da barra de 

maré. A nova barreira, recém-formada, evolui primeiro em altura e depois em largura, através 

da acreção de sucessivas lâminas arenosas depositadas por galgamentos oceânicos que, 

depositando carga sedimentar no tardoz da barreira, lhe aumentam a cota apical e promovem 

a agradação e progradação da barreira, até que esta se alinha com as praias a norte e sul.  

A evolução sazonal descrita acima configura perda de eficiência das correntes de maré ao 

longo do tempo de actividade da barra. A duração da fase de vazante é sempre superior à de 

enchente. Estes resultados sugerem dominância de enchente no que respeita ao transporte 

sedimentar residual. 

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

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

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

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

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

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

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

periférico norte.  Na restante superfície estudada, as erosões e acumulações são muito 

pequenas e, considerando que o modelo tende a sobre-estimar as erosões, é lícito admitir que, 

na ausência daquele aterro, a resultante do balanço sedimentar seria praticamente nula ou 

indicaria ligeira dominância da enchente (acumulações excedendo as erosões), ocorrendo 

principalmente intensa movimentação de sedimentos no interior do domínio.  

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

comparação de levantamentos de terreno no mesmo intervalo de tempo valida, nos seus 

traços essenciais, as conclusões anteriores.   Os resultados obtidos sugerem equilíbrio entre 

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

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

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

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

monitorização. As variações volumétricas mais significativas entre levantamentos sucessivos 

associam-se à evolução da praia submarina e divagação/recolocação do canal da barra e dos 
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canais norte e sul periféricos ao delta de enchente (que afectaram a duna artificial), e têm 

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

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

barreira ou perdidos para fora do sistema, por deriva litoral.  

Considerando todo o ciclo de vida da barra, os volumes erodidos e sedimentados no domínio 

estudado são semelhantes, eventualmente com ligeira dominância da acumulação, pese 

embora a elevada magnitude da variabilidade sazonal.  

As observações colhidas no presente estudo mostram que os padrões de reorganização 

morfológica da barra de maré da Lagoa de Albufeira após a operação de abertura artificial se 

repetem, nos seus traços essenciais, em cada ciclo de vida da barra, embora com duração 

diferente. A gestão da eficácia das trocas de água entre a laguna e o oceano deve respeitar 

este padrão de comportamento, característico dos sistemas de laguna-barreira, pelo que a 

adopção de soluções de gestão da eficácia das trocas de massa entre a laguna e o oceano 

desenhadas para fixar a embocadura deve ser rejeitada. 

 

2.3 A duna artificial e a faixa de divagação da barra de maré 

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

se em consequência directa daquela intervenção mas os dados obtidos neste projecto 

mostram que os processos naturais têm reduzido progressivamente o comprimento 

longitudinal daquele aterro à custa da amputação persistente (embora sincopada no tempo) 

da sua extremidade sul. Em consequência, as operações de reabertura que se sucederam ao 

longo dos últimos 15 anos, têm determinado uma posição inicial do canal da barra 

sucessivamente mais chegada a norte. A extrapolação linear para o futuro das tendências de 

evolução monitorizadas nos últimos 20 anos, sugerem que os processos naturais se 

encarregarão, num intervalo de 10 a 15 anos, de devolver uma configuração natural ao 

sistema praia-duna da barreira da Lagoa de Albufeira. Esta modificação permitirá ampliar 

significativamente a dimensão da faixa de divagação da barra, com efeitos no aumento da 

longevidade da barra.  

 

2.4 Relações empíricas entre secção da barra e prisma de maré 

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

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

empíricas estabelecidas por O’Brien (1969) e parametrizadas por Jarrett (1976), entre volume 

do prisma de maré e a menor secção hidráulica do canal da barra. Estas relações foram 

desenvolvidas em lagunas e estuários de grande dimensão, com embocaduras estáveis, em 

condição de equilíbrio ou evolução muito lenta, pelo que importa investigar se são válidas em 

sistema lagunar pequeno e provido de barra de maré efémera e divagante, em reajuste 
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geomorfológico permanente às solicitações do forçamento oceanográfico. Os resultados 

sugerem que aquelas relações – parametrizadas para o caso de embocaduras providas de um 

ou nenhum molhe - são aplicáveis à barra da Lagoa de Albufeira mas apenas em condição de 

águas vivas; por esta razão, a utilização daquelas soluções deve ser unicamente efectuada 

naquela condição de maré e considerando dados sinópticos de ambas as variáveis.  

 

3 Conclusões e recomendações 

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

qualidade ambiental deste espaço lagunar.  

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

mecânicas, camiões basculantes) e julga-se que esta solução de gestão das trocas de água 

entre a laguna e o oceano é claramente preferível a outras opções mais pesadas e rígidas que 

envolvam fixação da barra. A identificação e manutenção de um conjunto de equipamentos 

necessários para a operação de abertura e de eventuais reaberturas da barra oferece uma 

solução eficaz para garantir os objectivos da promoção das trocas de massa entre a laguna e o 

oceano sempre que necessário. 

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

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

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

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

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

divagação da barra de maré à metade sul da barreira. 

A avaliação das perdas e ganhos volumétricos do sistema barra de maré no decurso de um 

ciclo de vida da barra com a duração de 9 meses, obtidos por comparação de levantamentos 

sistemáticos de terreno e modelação hidromorfológica, sugere que esse domínio é sede de 

trocas sedimentares intensas com resído anual virtualmente nulo ou de muito pequena 

magnitude. O sinal desse resíduo favorece em geral a retenção sedimentar mas a elevada 

variabilidade interanual pode inverter este sinal com alguma frequência. Neste contexto, seria 

expetável que a intervenção de desassoreamento dos fundos levada a cabo em 1997 ainda 

tivesse expressão morfológica no presente, pelo que, à luz dos elementos disponíveis, não se 

considera imperioso nem necessário concretizar nova operação de dragagem com o objectivo 

de melhorar a eficácia das trocas sedimentares entre o oceano e a laguna, com expressão na 

taxa de renovação da água lagunar e na longevidade da barra.  

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

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

variáveis se reportar a dados sinópticos e em condições de águas vivas.    
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A eficácia da reabertura da barra será potencialmente maximizada se ocorrer em março-abril, 

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

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

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

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

última abertura possibilite o guiamento de correntes e minimize a largura da barreira. Os 

dragados removidos durante as operações de preparação e durante os trabalhos  de abertura 

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

pela divagação da barra.  

 

3.1 Lacunas de informação e trabalhos futuros 

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

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

colmatar.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

evolução de escala plurianual a multidecenal.   

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

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

espelho de água lagunar no momento anterior a cada abertura. 

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

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

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

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

instalado, este local poderia facilmente ser instrumentado com equipamento correntométrico 

ou de medição da qualidade da água.  

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

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

requerem continuidade, para garantir que a curto prazo exista uma base de dados de 
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monitorização com qualidade suficiente para possibilitar comparação entre descrições 

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

escalas temporais diferentes, e explicação das variações observadas fundamentada no 

conhecimento de processos mofossedimentares efectivamente medidos no campo.  Estes 

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

nomeadamente hidrodinâmicos e hidromorfológicos, cuja utilidade no contexto dos objectivos 

de gestão desta barra de maré é inquestionável.  
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