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1. Introdução 

1.1. Enquadramento e objectivos 

O presente relatório insere-se no projecto “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 efectuado no âmbito da tarefa 3.4.2 (Definição da volumetria e da área a 

dragar) e visa contribuir para o entregável 3.4.2.a. Pretende-se com este trabalho contribuir 

para a definição das dragagens que são efectuadas anualmente para abrir a embocadura da 

Lagoa de Albufeira. 

1.2. Organização do relatório 

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

a metodologia seguida. Os capítulos seguintes analisam dois conjuntos distintos de 

intervenções, com base em simulações hidrodinâmicas (Capítulo 3) e morfodinâmicas (Capítulo 

4). Finalmente, as conclusões são resumidas no Capítulo 5. Os modelos utilizados estão 

descritos em anexo. 
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2. Metodologia 

2.1. Antecedentes 

Localizada a 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 várias noutras lagunas 

Portuguesas, a embocadura é aberta artificialmente na primavera, e fecha naturalmente em 

semanas a meses, geralmente no inverno. Em parte devido às intervenções humanas e à 

evolução subsequente, a embocadura da lagoa de Albufeira apresenta uma grande 

variabilidade (Figura 2). 

 

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

 

Apesar destas intervenções humanas ocorrerem desde o século XV, a sua frequência 

crescente tem sido responsabilizada pelo incremento do assoreamento do espaço lagunar 

(Freitas et al., 1992). São estas intervenções que motivaram o presente estudo, que visa 

contribuir para uma melhor eficiência nas dragagens periódicas da embocadura. 
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a)  b)  

c)  d)  

e)  f)  

Figura 2. Fotografias oblíquas da embocadura da lagoa de Albufeira: a) 25 de julho de 2007; b) 14 de novembro de 2008; c) 23 de 
setembro de 2009; d) 17 de abril de 2010; e) 15 de dezembro de 2010; f) 26 de outubro de 2011. Fontes: César Andrade (d) e IGP 

(outras). 
 

Num relatório anterior do presente estudo (Fortunato et al., 2012), desenvolveu-se um modelo 

morfodinâmico da embocadura da lagoa de Albufeira. Este modelo, juntamente com batimetrias 

medidas mensalmente em 2010, foi utilizado para analisar a evolução da embocadura da lagoa 

de Albufeira ao longo do período em que esteve aberta em 2010 (abril a dezembro). Esta 

análise permitiu elucidar melhor o processo de assoreamento da laguna. Ao contrário do que 

era esperado, a exportação de sedimentos da lagoa de Albufeira excedeu a importação, ao 

longo deste período. Esta conclusão é válida apenas para 2010 (i.e., não é necessariamente 

extrapolável para outros anos), e é obtida considerando a duna como parte da embocadura. 

Excluindo a duna, verifica-se, pelo contrário, uma pequena acumulação de sedimentos na 

laguna, da ordem de 7000 m3 (Figura 3). Assim, os resultados sugerem: i) uma forte tendência 

para o progressivo rebaixamento a longo prazo da duna construída artificialmente em 1997 a 

norte da aberta, uma vez que a sua reconstrução natural se fará a cotas mais baixas do que as 

existentes; e ii) uma ligeira tendência para o assoreamento da embocadura excluindo a duna. 
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Figura 3. Diferença entre o volume de sedimentos na lagoa de Albufeira relativamente a 27 de abril de 2010 considerando (preto) 
ou não (castanho) a duna como parte da laguna. Valores negativos indicam erosão. A mancha a azul mostra a maré em Cascais, a 
linha amarela representa as flutuações de baixa frequência do nível no interior da lagoa e as linhas verticais indicam os instantes 

em que existem dados para assimilação no modelo. 

2.2. Abordagem 

Numa primeira análise, pretende-se determinar se existem zonas localizadas da lagoa em que 

o escoamento esteja estrangulado. A existirem, estes estrangulamentos devem ser eliminados 

através de intervenções localizadas. Estas intervenções teriam ainda a vantagem de contrariar 

o possível assoreamento progressivo da embocadura. Assim, num primeiro passo foram 

efectuadas e analisadas simulações hidrodinâmicas, forçadas exclusivamente pela maré. Por 

forma a ter em conta a variabilidade da batimetria, consideraram-se 8 batimetrias distintas, 

separadas no tempo de aproximadamente 1 mês. Os resultados foram analisados em termos 

da propagação da maré (amplitude da principal constituinte de maré, M2) e da assimetria da 

maré (dada pela diferença média entre a duração da vazante e da enchente). 
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3. Análise com base em simulações hidrodinâmicas 

3.1. Implementação do modelo de circulação 

Utilizou-se o modelo hidrodinâmico ELCIRC, já usado num relatório anterior deste estudo 

(Fortunato et al., 2012). A malha (Figura 4) 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. 

 

Figura 4. Malha de cálculo para os modelos de circulação e de transporte. 
 

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

morfodinâmica descritos num relatório anterior (Fortunato et al., 2012). Estas batimetrias, 

espaçadas no tempo de cerca de 1 mês, visam caracterizar a circulação para diferentes 

estados da embocadura (Figura 5 e Figura 6). Estas corridas são denominadas Corrida 1 a 

Corrida 8. A escolha de batimetrias calculadas, em vez de batimetrias medidas, justifica-se pelo 

facto de os levantamentos existentes cobrirem sempre zonas restritas. Assim, a utilização de 

dados batimétricos conduz sempre a descontinuidades e inconsistências nas zonas de 

transição entre diferentes levantamentos. 
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Figura 5. Batimetrias referidas ao nível médio do mar simuladas pelo modelo, com 50% de assimilação de dados, de 30 em 30 
dias. 
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Figura 6 (continuação da anterior). Batimetrias referidas ao nível médio do mar simuladas pelo modelo, com 50% de assimilação 
de dados, de 30 em 30 dias. 

 

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 interacção entre as principais constituintes semi-diurnas, que têm uma 

importância significativa nesta laguna. 

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 correctamente esta transição. Para tal, considerou-se 

que dados recolhidos pela FCUL em 2012, simultaneamente em ambas as partes da laguna 

(Figura 7), mostraram não existirem diferenças de níveis significativas entre elas (Figura 8). 

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 aspecto em consideração, e a análise dos resultados concentra-se na zona 

da embocadura. 
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Figura 7. Localização dos transdutores de pressão na Lagoa de Albufeira. Fonte: Prof. M.C. Freitas, FCUL. 
 

 

 

Figura 8. 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 7. Fonte: Prof. M.C. Freitas, FCUL. 

3.2. Resultados 

3.2.1. Propagação da maré 

A Figura 9 mostra os níveis no mar e na lagoa de Albufeira para as oito simulações. É 

claramente visível a importância das constituintes quinzenais de maré. 

Os resultados do modelo foram sujeitos a uma análise harmónica, de forma a extrair as 

amplitudes e fases das diferentes constituintes de maré. As amplitudes da principal constituinte 

de maré (M2) estão representadas em anexo (da Figura 22 à Figura 29) na zona embocadura, 

onde ocorrem as principais alterações. 
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Figura 9. Séries temporais de níveis para as corridas 1 a 8, no mar (cinzento) e no centro da Lagoa Grande (cores). 
 

Os resultados mostram que a redução da amplitude de maré ocorre ao longo de toda a 

embocadura. A redução apenas tem particular intensidade na zona da aberta. Assim, não 

parece haver nenhuma outra zona em que uma dragagem adicional pudesse trazer benefícios 

significativos a nível da minimização das perdas de carga. Acresce que a atenuação da 

amplitude de maré ao longo da embocadura vai diminuindo rapidamente ao longo das 

sucessivas batimetrias, mostrando a capacidade da embocadura em adaptar-se. Com efeito, 

dá-se um aumento da amplitude da M2 na laguna da Corrida 1 para a Corrida 7. Apenas da 

Corrida 7 para a Corrida 8 se observa uma redução da amplitude, associado ao forte 

assoreamento da aberta. Assim, a análise da propagação da maré não permite identificar 

nenhuma zona onde dragagens adicionais pudessem ser benéficas. 

3.2.2. Assimetria da maré 

A assimetria da maré é um conceito importante para a dinâmica sedimentar de uma laguna a 

longo prazo. 

Quando a maré se propaga em zonas pouco profundas, dá-se uma deformação da curva de 

maré causada por processos não lineares (advecção, amplitude finita e atrito). Esta 

deformação traduz-se por um alongamento das durações das enchentes, com a consequente 

redução das durações das vazantes, ou o inverso. Este fenómeno ocorre de forma 
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particularmente acentuada em sistemas pouco profundos, como é o caso da Lagoa de 

Albufeira. 

Quando a duração da enchente é inferior à da vazante, as correntes de enchente tendem a ser 

superiores, já que o mesmo volume de água se escoa num menor intervalo de tempo. Como o 

transporte de areias é uma função cúbica (ou de potências superiores) da velocidade, o 

transporte residual será para montante, e o sistema tenderá a assorear. Nestas condições, diz-

se que há dominância de enchente. Pelo contrário, quando as vazantes são mais curtas do que 

as enchentes, o transporte dá-se preferencialmente para jusante, e diz-se que há dominância 

de vazante (Friedrichs e Aubrey, 1988). Nestas condições, o sistema tende a exportar 

sedimentos para o exterior. Assim, uma forte dominância de enchente é negativa para uma 

laguna, na medida em que favorece o assoreamento. Como se mostrou em relatório anterior, a 

Lagoa de Albufeira é fortemente dominada pela enchente (Fortunato et al., 2012). 

O tipo de assimetria numa laguna, dominância de enchente ou de vazante, é determinado 

fundamentalmente por dois factores: a amplitude de maré relativa, medida pelo quociente entre 

a amplitude da maré e a profundidade dos canais, e a importância relativa dos espraiados de 

maré, medida pelo quociente entre a largura dos espraiados e a dos canais (Friedrichs e 

Madsen, 1992, Fortunato e Oliveira, 2005). Estes dois factores têm efeitos opostos: uma 

grande amplitude relativa da maré favorece a dominância de enchente, enquanto os 

espraiados de maré promovem a dominância de vazante. É possível existir um mecanismo de 

retroacção positiva, em que o assoreamento e a dominância de enchente se vão reforçando 

mutuamente (Fortunato et al., 1999). 

A partir dos resultados do modelo foi calculada a assimetria de maré, definida como a diferença 

entre a duração da enchente e da vazante. Estas diferenças estão representadas em anexo 

(da Figura 44 à Figura 51) na zona embocadura, onde ocorrem as principais alterações. A 

análise destas figuras permite tirar as seguintes conclusões: 

• Há uma grande assimetria de maré em ambos os canais da embocadura na Corrida 1, que 

vai diminuindo consistentemente até à Corrida 7. Só na Corrida 8 a assimetria volta a 

aumentar. 

• Apesar das grandes alterações na assimetria na embocadura entre as várias corridas, a 

assimetria dentro da laguna sofre poucas alterações (Quadro 1). 

• Há geralmente um aumento da assimetria na ligação entre os canais da embocadura e o 

corpo da laguna. 

Estes resultados sugerem que se poderia melhorar a propagação da maré, e, em particular, 

reduzir a dominância de enchente, com uma pequena dragagem na ligação entre os canais da 
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embocadura e o corpo da laguna. Em alternativa, poder-se-ia dragar o delta de enchente 

através de um rebaixamento geral deste. Dragagens deste tipo teriam ainda a vantagem de 

compensar o progressivo assoreamento da embocadura.  

Quadro 1. Assimetria de maré na Lagoa Grande. 

Corrida 1 2 3 4 5 6 7 8 

Assimetria de maré (min) 230 237 239 244 236 236 237 239 
 

Para analisar esta hipótese, ensaiaram-se quatro dragagens alternativas nesta zona. A 

batimetria de partida foi a de 23 de Setembro de 2010 (Figura 10), e esta simulação é 

identificada como Corrida 9a. A escolha desta data em particular deve-se à maior extensão da 

área levantada face a outros levantamentos disponíveis, o que evita os problemas de 

descontinuidade que ocorreriam com outros levantamentos. Consideraram-se três dragagens 

alternativas da ligação entre os canais de embocadura e o corpo da laguna às cotas 0 m NMM 

(Corrida 9b, Figura 11) e -0.5 m NMM (Corrida 9c, Figura 12, e Corrida 9d, Figura 13). A 

Corrida 9d difere da 9c por a área de dragagem ser superior. Os volumes de dragagem são de 

700 m3 (Corrida 9b), 4600 m3 (Corrida 9c) e 7000 m3 (Corrida 9d). Considerou-se ainda um 

rebaixamento do delta de vazante à cota -0.5 m NMM (Corrida 9e, Figura 14). 

Os efeitos das dragagens estão representados no Anexo II, da Figura 30 à Figura 34 

(amplitude da M2) e da Figura 52 à Figura 56 (assimetria de maré). Os resultados mostram que 

as dragagens na ligação entre os canais de embocadura e o corpo da laguna reduzem 

efectivamente a assimetria de maré, mas apenas de forma muito ligeira. Com efeito, a redução 

é apenas de poucos minutos (Quadro 2). Assim, sem constituir uma solução para os 

problemas, uma dragagem deste tipo é desejável. Pelo contrário, a dragagem do banco de 

enchente tem um efeito negativo na assimetria da maré, ainda que também pouco significativo. 

Quadro 2. Assimetria de maré na Lagoa Grande para várias alternativas de dragagem. 

Corrida 9a 9b 9c 9d 9e 

Assimetria de maré (min) 196 194 192 191 199 
 

Uma vez que a batimetria da embocadura varia no tempo e que uma operação de dragagem 

deste tipo está sujeita a condicionalismos de ordem prática, a definição detalhada duma 

dragagem deste tipo deve ser efectuada na altura da intervenção, perante as condições 

existentes. Em todo o caso, o volume a dragar deverá ser modesto (da ordem de 10000 a 

20000 m3), a cota de dragagem deverá ser próxima do nível médio do mar, e a zona exacta a 

dragar deverá depender da configuração dos canais na altura da intervenção. A intervenção 

poderá ser realizada com meios mecânicos (i.e., sem a utilização de dragas). Uma intervenção 

deste tipo terá sido realizada na Lagoa de Albufeira em 1998. 
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Figura 10. Batimetria da embocadura. Corrida 9a. 
 

 

Figura 11. Batimetria da embocadura. Corrida 9b. 
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Figura 12. Batimetria da embocadura. Corrida 9c. 
 

 

Figura 13. Batimetria da embocadura. Corrida 9d. 
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Figura 14. Batimetria da embocadura. Corrida 9e. 
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4. Análise com base em simulações morfodinâmicas 

4.1. Implementação do modelo morfodinâmico 

O modelo morfodinâmico aqui utilizado (MORSYS2D – ver Anexo I) e a sua implementação 

foram idênticos aos descritos em relatório anterior (Fortunato et al., 2012), pelo que se omitem 

aqui os detalhes. Uma vez que se pretendem efectuar simulações preditivas, não foi 

naturalmente efectuada uma assimilação de dados. Assim, e como se viu em Fortunato et al. 

(2012), o limite de previsibilidade do modelo é pequeno, pelo que as simulações efectuadas 

são de apenas 2 meses. Foram efectuadas três simulações morfodinâmicas para cada solução, 

com diferentes forçamentos: 1) com as marés e ondas de abril a junho de 2010; 2) com as 

mesmas marés mas ondas persistentes de NW, com uma altura significativa de 2 m e um 

período de pico de 12 s; e 3) para as mesmas condições de maré mas com ondas de SW. 

Pretende-se desta forma analisar a resiliência relativa das soluções a forçamentos distintos. 

4.2. Soluções simuladas 

A solução de referência (Solução 0) corresponde à intervenção que foi efectuada em 2010. 

Assim, a batimetria de partida é que foi medida em abril de 2010 (Figura 15). Adicionalmente, 

consideraram-se as seguintes soluções: 

• Solução 1 (Figura 16). Redução da altura da duna a norte da aberta (actualmente com o 

coroamento a cotas de 8-9 m (NMM)) para valores semelhantes aos da duna a sul (cota 

de 4 m (NMM)), de forma a facilitar a migração da aberta para norte. Esta redução 

corresponde a um volume de 80000 m3. A configuração do canal mantém-se.  

• Solução 2 (Figura 17). Redução da altura da duna semelhante à da Solução 1, e 

deslocação da aberta para norte da existente. A aberta actual foi fechada usando a 

batimetria de dezembro de 2010. 

Ambas as soluções visam facilitar a migração da aberta ao longo do cordão litoral, tornando 

assim a aberta mais resiliente. Na Solução 1, procurou-se uma aproximação ao estado natural. 

A duna a norte da aberta foi alteada artificialmente em 1998, através da deposição de material 

dragado na embocadura, com vista a reduzir a amplitude do movimento da aberta. No entanto, 

esta abordagem pode ter efeitos perversos. Por um lado, cria-se um depósito de material que 

pode vir a contribuir para a colmatação da embocadura, em situações em que a aberta migra 

para norte, como já tem ocorrido. Por outro lado, a migração da aberta tem a vantagem de lhe 

permitir adaptar-se mais facilmente aos forçamentos. Assim, reduzir a tendência de migração 

desta não é necessariamente um factor positivo. Finalmente, a migração da aberta tende a 

afastá-la da zona do banco de vazante, que pode contribuir para a sua colmatação. 
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Figura 15. Solução 0: batimetria de 27 de abril de 2010. 
 

 

Figura 16. Solução 1: redução da altura da duna a norte da actual aberta. 
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Figura 17. Solução 2: redução da altura da duna a norte da actual aberta e criação da aberta mais a norte. 
 

Na Solução 2 deslocou-se a aberta para uma zona mais centrada com o corpo da laguna, a 

norte da posição que tem ocupado nos últimos anos. Esta deslocação visa, também ela, 

permitir a migração da aberta ao longo de uma faixa mais extensa do cordão litoral, sem no 

entanto tornar o canal da embocadura excessivamente longo (como é o caso actualmente), o 

que contribui para a perda de eficiência hidráulica, para a redução do prisma de maré, e assim 

para um fecho mais rápido da embocadura. 

4.3. Resultados e discussão 

As batimetrias para cada solução ao fim de 60 dias de simulação estão representadas na 

Figura 18 e na Figura 19. Qualitativamente, os resultados mostram o comportamento esperado, 

com migrações da aberta no sentido do trânsito litoral, i.e., para sul com ondas de NW e para 

norte com ondas de SW. Quantitativamente, a migração é inferior ao esperado com base no 

comportamento observado da aberta, com as distâncias de migração a serem modestas. Por 

exemplo, a diferença entre as posições do talvegue da aberta para a Solução 1, com agitação 

de NW (Figura 19b) e de SW (Figura 19c), é apenas de 20 a 30 m, dependendo da zona da 

aberta. Em parte, este comportamento é explicado pela forte refracção das ondas, que reduz 

drasticamente a obliquidade das ondas relativamente à praia na zona de rebentação. Com 

efeito, devido a este fenómeno, diferenças de 90º de direcção ao largo diminuem para 
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diferenças da apenas 10 a 20º na zona de rebentação (Figura 20). Porém, como se viu no 

relatório anterior (Fortunato et al., 2012), é provável que o modelo subestime também a 

migração da aberta. 

 

a) b)  

c)   

Figura 18. Solução 0: batimetrias ao fim de 60 dias de simulação: a) forçamento real; b) agitação de NW; c) agitação de SW.  
 

As soluções foram comparadas em termos da amplitude, do prisma e da assimetria da maré na 

laguna para a batimetria obtida ao fim dos 60 dias de simulação. Para tal, foram efectuadas 

corridas hidrodinâmicas para as batimetrias finais, e calculados a amplitude da constituinte M2, 

o prisma de maré e a assimetria da maré. Os resultados estão representados em anexo, da 

Figura 35 à Figura 41 (amplitude da M2) e da Figura 57 à Figura 63 (assimetria da maré). Os 

resultados num ponto representativo da Lagoa Grande, assim como o prisma de maré médio 

na embocadura, são ainda apresentados no Quadro 3 para mais fácil comparação. 
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a)   

b)     

c)   

Figura 19. Soluções 1 (esquerda) e 2 (direita): batimetria ao fim de 60 dias de simulação: a) forçamento real; b) agitação de NW; c) 
agitação de SW. A escala de cores é idêntica à da Figura 18Figura 17. 

 

As simulações com ondas de SW são as que apresentam prismas e amplitudes de maré mais 

pequenos. Este resultado indica que as ondas de SW são as mais eficientes a colmatar a 
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embocadura, e poderá estar ligado à menor dissipação das ondas provenientes de SW (Figura 

20). As ondas provenientes de NW têm de atravessar uma zona pouco profunda relativamente 

extensa, associada à embocadura do estuário do Tejo (Figura 4), o que poderá explicar a sua 

maior dissipação. 

Quadro 3. Comparação de soluções alternativas. 
Solução  Solução 0  Solução 1  Solução 2  

Forçamento  Real NW SW Real NW SW Real NW SW 
Amplitude da M2 (cm)  32 31 25 33 32 26 23 22 21 

Prisma de maré médio (10 6 m3) 1.00 0.94 0.83 1.03 0.97 0.84 0.88 0.81 0.79 
Assime tria da maré (minutos)  225 214 234 224 222 234 225 223 224 

 
 

Uma comparação entre as soluções 0 e 1 mostra que o rebaixamento da duna a norte da 

aberta facilita ligeiramente o alargamento da aberta e a sua migração para norte. Com efeito, 

ao fim de 2 meses de simulação com ondas de SW, a aberta está 10-20 m mais para norte na 

Solução 1 relativamente à Solução 0. A Solução 1 conduz também a uma embocadura mais 

larga do que a Solução 0. Em resultados deste alargamento, quer a amplitude quer o prisma de 

maré aumentam da Solução 0 para a Solução 1 para todos os forçamentos analisados. Espera-

se por isso uma embocadura mais estável com a Solução 1. O efeito da Solução 1 sobre a 

assimetria de maré é mais difícil de interpretar, na medida em que diminui para o forçamento 

real, aumenta para o forçamento de NW e se mantém para o de SW. Assim, o rebaixamento da 

duna a norte da aberta tem um efeito positivo na estabilidade da embocadura. 

Relativamente à Solução 2, é de salientar o início da formação de uma bifurcação no canal de 

maré à entrada da laguna. Com efeito, apesar de se terem considerado como condições 

iniciais um único canal, ao fim de dois meses observa-se o aparecimento de um canal a sul e 

outro a norte, separados por um banco de enchente. Este comportamento mostra que o banco 

de enchente actualmente existente é natural, e reaparecerá espontaneamente se for dragado. 

No entanto, a Solução 2 parece ainda estar longe de uma situação próxima do equilíbrio: os 

canais ainda não se estenderam até ao corpo da laguna, o canal sul ainda está incipiente e o 

canal norte ainda não começou a meandrizar. Provavelmente em resultado do 

desenvolvimento incipiente desta configuração, a Solução 2 apresenta tipicamente amplitudes 

e prismas de maré muito inferiores às das soluções 0 e 1. Assim, qualquer solução que vise 

alterar a localização da aberta deverá prever a dragagem do canal até à zona mais profunda da 

laguna, o que poderá exigir a utilização de uma draga. Em alternativa, poder-se-ão considerar 

intervenções na mesma zona em vários anos consecutivos, aceitando que nos primeiros anos 

a embocadura se manterá provavelmente aberta durante menos tempo do que tem acontecido 

nos últimos anos. 
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Figura 20. Exemplo de campos de ondas na zona da praia para a Solução 2 e ondas ao largo proveniente de NW (negro) e SW 
(vermelho). Devido à refracção, a diferença entre a direcção das ondas na zona de rebentação é muito reduzida. 
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5. Conclusões 

Apresentou-se neste relatório uma análise de possíveis intervenções visando melhorar a 

comunicação entre a Lagoa de Albufeira e o mar, aumentando o período em que a 

embocadura se mantém aberta após a sua abertura. A análise foi feita utilizando um modelo 

hidrodinâmico (ELCIRC) e um sistema de modelos morfodinâmico (MORSYS2D) implementado 

e testado em relatório anterior. 

Numa primeira fase, testaram-se pequenas dragagens na ligação entre os canais e o corpo da 

laguna. Estas soluções foram motivadas pela observação que nessa zona de ligação ocorre 

uma parte significativa da deformação da maré na laguna, pelo que a alteração da morfologia 

desta zona poderia ser particularmente eficiente. Acresce que, sendo uma zona já algo 

afastada da aberta, a sua alteração deveria ser mais duradoura do que em zonas de maior 

dinâmica. Simulações com o modelo hidrodinâmico revelaram que efectivamente uma 

dragagem na ligação entre os canais e o corpo lagunar poderia reduzir a dominância de 

enchente na laguna. Presumivelmente, esta redução deveria melhorar a capacidade de auto-

manutenção do canal de maré e a resiliência da embocadura. No entanto, as melhorias são 

modestas, com reduções da assimetria da maré da ordem de 5 minutos. Acresce que, apesar 

dos volumes a dragar serem pequenos, a intervenção é substancialmente mais complexa do 

que as intervenções que têm vindo a ser efectuadas anualmente, dado ocorrer numa zona 

submersa. Nestas condições, uma intervenção deste tipo só deverá ser realizada após uma 

análise custo-benefício. 

Numa segunda fase testaram-se intervenções mais significativas a nível da aberta. As soluções 

testadas visavam facilitar a migração da aberta ao longo do cordão litoral, tornando assim a 

aberta mais resiliente.  

Em primeiro lugar, analisou-se a redução da altura da duna a norte da aberta actual. Esta duna 

foi alteada artificialmente em 1998, através da deposição de material dragado na embocadura, 

pelo que a redução analisada reaproximaria a duna do seu estado natural. Os resultados 

mostraram que esta intervenção conduziria a abertas mais largas, maiores amplitudes e 

prismas de maré, e, em consequência, uma embocadura mais estável. Recomenda-se por isso 

uma intervenção deste tipo. Salienta-se, no entanto, que não será imprescindível rebaixar a 

duna em toda a extensão em que foi alteada (cerca de 300 m), podendo a intervenção incidir 

sobre um trecho mais curto. 

Em segundo lugar, testou-se a deslocação da aberta para uma zona mais centrada com o 

corpo da laguna, a norte da posição que tem ocupado nos últimos anos. Os resultados indicam 

que, para uma intervenção deste tipo ser bem sucedida, terá de ser efectuada ao longo de 

vários anos, ou, em alternativa, incluir a dragagem de um canal que ligasse o mar à zona mais 
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profunda da laguna. Ainda assim, dever-se-ia ter em conta que a configuração desse eventual 

canal iria sofrer fortes alterações ao longo dos primeiros anos. 
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ANEXO 1: Descrição do sistema numérico de modelação  
morfodinâmica costeira MORSYS2D 
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Descrição do sistema numérico de modelação morfodin âmica 

costeira MORSYS2D 

Abordagem geral 

O sistema de modelos morfodinâmico MORSYS2D (Figura 21) permite simular a evolução batimétrica de 

zonas costeiras, sob a acção das ondas e das correntes de maré (Fortunato e Oliveira, 2004, Bertin et 

al., 2009, Bruneau et al., 2011). Consiste no acoplamento de um modelo de circulação (ELCIRC, Zhang 

et al., 2004), um modelo de propagação da agitação marítima (SWAN, Booij et al., 1999) e um modelo de 

transporte de sedimentos e actualização dos fundos (SAND2D, Fortunato e Oliveira, 2004). Este 

conjunto de modelos é acoplado através de scripts em pearl que gerem a transferência de informação, e 

lançam os vários modelos. Na costa Portuguesa, o MORSYS2D é forçado por resultados de modelos 

regionais de ondas (Dodet et al., 2010) e marés (Fortunato et al., 2002). 

 

Figura 21. Sistema de modelos MORSYS2D (fonte: Bruneau et al., 2010). 

Modelo hidrodinâmico ELCIRC 

O modelo ELCIRC (Zhang et al., 2004) foi desenvolvido no Center for Coastal Margin Observation and 

Prediction (E.U.A.). Trata-se de um modelo tridimensional baroclínico que combina o método dos 

volumes finitos, o método das diferenças finitas e conceitos Eulerianos-Lagrangeanos. A combinação 

destes métodos oferece simultaneamente estabilidade, precisão e conservação de massa no cálculo da 

elevação da superfície livre e dos campos da velocidade, salinidade e temperatura. 

Este modelo calcula a elevação da superfície livre, as três componentes da velocidade, a salinidade e a 

temperatura, através de um conjunto de seis equações hidrodinâmicas (equações A-1 a A-6) assumindo 

as aproximações de Boussinesq e hidrostática. A equação de estado é utilizada para calcular a 

densidade através da salinidade, temperatura e pressão hidrostática. 

As equações resolvidas neste modelo são estabelecidas por aplicação dos princípios de conservação de 

massa, de quantidade de movimento, de conservação de sal e de calor, e são escritas da seguinte 

forma: 
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onde RH  é a coordenada z para o nível de referência (geóide ou nível médio do mar); ( )yxh ,  é a 

profundidade da água medida a partir da superfície da água não perturbada de forma que 

( ) ( )tyxyxhtyxH ,,),(,, η+=  seja a profundidade total da água; ψ  é o potencial de maré; α  é o factor 

efectivo de elasticidade da Terra (0,69); ( )tzyx ,,,ρ  é a densidade da água; S é a salinidade da água; T 

é a temperatura da água; mvK , svK  e hvK  são os coeficientes de difusão turbulenta vertical para a 

quantidade de movimento, o sal e o calor, respectivamente; sF  e hF  são os termos de difusão horizontal 

para as equações de transporte; Fmx e Fmy são as termos de difusão horizontal para as equações de 

quantidade de movimento; ( )tzQ ,,,φλ&  é a taxa de absorção da radiação solar; pC  é o calor específico 

da água. 

O atrito de fundo é representado por uma formulação quadrática convencional: 

 ( ) ( )ffffDffyfx vuvuC ,, 22
0 += ρττ  (A-7) 

onde τfx e τfy são as tensões de atrito de fundo segundo cada uma das direcções horizontais.  

O coeficiente CD é dado por gn2/H1/3 na fórmula de Manning, a qual foi aplicada no presente estudo. 

Nesta última, g representa a gravidade, n um coeficiente empírico e H a profundidade total. Assim, a 

fórmula de Manning tem em consideração o aumento da tensão de atrito em zonas pouco profundas. 
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As equações diferenciais são discretizadas no tempo através de um esquema semi-implícito de forma a 

obter um algoritmo numérico eficiente, cuja estabilidade é independente da celeridade da onda, da 

tensão do vento, da viscosidade vertical e do atrito de fundo. O gradiente de pressão barotrópico na 

equação da quantidade de movimento e o termo de fluxo na equação de continuidade são tratados semi-

implicitamente; o termo de difusão turbulenta vertical e as condições de fronteira de fundo para as 

equações da quantidade de movimento são tratados implicitamente; e todos os outros termos são 

tratados explicitamente. 

Uma das maiores dificuldades no tratamento numérico das equações de águas pouco profundas é a 

discretização do termo convectivo nas equações de movimento (Casulli e Cheng, 1992). O recurso a 

métodos Eulerianos conduz a oscilações e frequentemente a problemas de estabilidade, que são 

frequentemente contornados por recurso a difusão numérica excessiva. Para evitar estes problemas, 

este modelo utiliza um método Euleriano-Lagrangeano para a discretização dos termos convectivos, o 

que melhora a estabilidade numérica. Este método permite utilizar passos de cálculo superiores aos dos 

modelos Eulerianos, sendo mais eficaz em termos computacionais. 

O ELCIRC utiliza um sistema de coordenadas cartesianas ( )zyx ,, . A vertical é discretizada com 

coordenadas z, numa série de camadas não uniformes que se estendem ao longo de todo o domínio 

horizontal. O domínio horizontal ( )yx,  é coberto por uma malha não estruturada formada por elementos 

triangulares ou quadrangulares. 

O modelo SWAN 

O modelo SWAN, desenvolvido pela Delft University of Technology, simula a geração, propagação e 

dissipação da agitação marítima, baseado na equação para a conservação da acção de onda (Booij et 

al., 1999). Considera os processos físicos de refracção, difracção e empolamento devido a variações do 

fundo e presença de correntes, crescimento de onda por acção dos ventos, rebentação por influência do 

fundo e por excesso de declividade (whitecapping), dissipação de energia devido ao atrito de fundo, 

bloqueio e reflexão por correntes opostas e transmissão através de obstáculos. O campo de ondas na 

zona é caracterizado pelo espectro bidimensional (direcção – frequência) de densidade da acção da 

agitação marítima. Pode ser usado em modo estacionário ou não estacionário. No contexto do 

MORSYS2D, utiliza-se sempre o modo estacionário. A discretização espacial é feita com malhas 

estruturadas, rectangulares ou curvilíneas. 

O modelo SAND2D 

O modelo SAND2D (Fortunato e Oliveira, 2004, 2007) simula o transporte de areias por acção das 

correntes, e as alterações batimétricas associadas. O modelo SAND2D resolve uma equação de 

continuidade para os sedimentos na forma bidimensional (integrada na vertical):  

i
s

i Qh ∇
−

=∆
λ1

1
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onde ∆h representa a variação de profundidade num passo de cálculo, Qs o fluxo de sedimentos 

integrado num passo de cálculo, λ a porosidade, e i o passo de cálculo. Os fluxos de areia são 

calculados através de fórmulas de equilíbrio, que representam o transporte sólido forçado por correntes 

ou por ondas e correntes. A equação é resolvida através de uma técnica de volumes finitos em malhas 

não-estruturadas. 
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ANEXO 2: marés na lagoa de Albufeira para diferente s configurações 
da embocadura: figuras 
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Figura 22. Amplitude da M2. Corrida 1. 
 

 

Figura 23. Amplitude da M2. Corrida 2. 
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Figura 24. Amplitude da M2. Corrida 3. 
 

 

Figura 25. Amplitude da M2. Corrida 4. 
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Figura 26. Amplitude da M2. Corrida 5. 
 

 

Figura 27. Amplitude da M2. Corrida 6. 
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Figura 28. Amplitude da M2. Corrida 7. 
 

 

Figura 29. Amplitude da M2. Corrida 8. 
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Figura 30. Amplitude da M2. Corrida 9a. 
 

 

Figura 31. Amplitude da M2. Corrida 9b. 
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Figura 32. Amplitude da M2. Corrida 9c. 
 

 

Figura 33. Amplitude da M2. Corrida 9d. 
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Figura 34. Amplitude da M2. Corrida 9e. 
 

 

Figura 35. Amplitude da M2. Solução 0, agitação real. 
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Figura 36. Amplitude da M2. Solução 0, agitação de NW. 
 

 

Figura 37. Amplitude da M2. Solução 0, agitação de SW. 
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Figura 38. Amplitude da M2. Solução 1, agitação real. 
 

 

Figura 39. Amplitude da M2. Solução 1, agitação de NW. 
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Figura 40. Amplitude da M2. Solução 1, agitação de SW. 
 

 

Figura 41. Amplitude da M2. Solução 2. 
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Figura 42. Amplitude da M2. Solução 2, agitação de NW. 
 

 

Figura 43. Amplitude da M2. Solução 2, agitação de SW. 
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Figura 44. Assimetria da maré. Corrida 1. 
 

 

Figura 45. Assimetria da maré. Corrida 2. 
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Figura 46. Assimetria da maré. Corrida 3. 
 

 

Figura 47. Assimetria da maré. Corrida 4. 
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Figura 48. Assimetria da maré. Corrida 5. 
 

 

Figura 49. Assimetria da maré. Corrida 6. 
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Figura 50. Assimetria da maré. Corrida 7. 
 

 

Figura 51. Assimetria da maré. Corrida 8. 
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Figura 52. Assimetria da maré. Corrida 9a. 
 

 

Figura 53. Assimetria da maré. Corrida 9b. 
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Figura 54 Assimetria da maré. Corrida 9c. 
 

 

Figura 55. Assimetria da maré. Corrida 9d. 
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Figura 56. Assimetria da maré. Corrida 9e. 
 

 

Figura 57. Assimetria da maré. Solução 0, agitação real. 
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Figura 58. Assimetria da maré. Solução 0, agitação de NW. 
 

 

Figura 59. Assimetria da maré. Solução 0, agitação de SW. 
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Figura 60. Assimetria da maré. Solução 1, agitação real. 
 

 

Figura 61. Assimetria da maré. Solução 1, agitação de NW. 
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Figura 62. Assimetria da maré. Solução 1, agitação de SW. 
 

 

Figura 63. Assimetria da maré. Solução 2, agitação real. 
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Figura 64. Assimetria da maré. Solução 2, agitação de NW. 
 

 

Figura 65. Assimetria da maré. Solução 2, agitação de SW. 
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