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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 
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envolvente 

Entregável 3.2.2.3.e Índices QBR 

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

3.2.2.4 Caracterização da comunidade bentónica 

Entregável 3.2.2.4.a Dados de caracterização da comunidade bentónica 

3.2.2.5 Caracterização da comunidade de peixes 

Entregável 3.2.2.5.a Dados de caracterização da comunidade de peixes 

3.2.3 Integração de toda a informação obtida 

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

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

3.3.1 Monitorização da qualidade dos sedimentos do fundo lagunar 

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

3.3.2 Monitorização do fitoplâncton 

Entregável 3.3.2.a Monitorização do fitoplâncton 

3.3.3 Monitorização dos invertebrados bentónicos 

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

3.3.4 Estudo da componente parasitológica 

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

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

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

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

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

3.4 Definição das zonas de dragagem das áreas assoreadas 

3.4.1 Comparação de levantamentos topo-hidrográficos 

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

3.4.2 Definição da volumetria e da área a dragar 

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

3.4.3 Realização de sondagens nas áreas a dragar 

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

3.4.4 Caracterização e comparação da hidrodinâmica da lagoa em diferentes configurações 

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

3.4.5 Estudo de incidências ambientais nos fatores bióticos e abióticos 

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

3.5 Definição dos locais de deposição dos dragados 

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

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

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

Entregável 3.5.2.a Avaliação de alternativas para a colocação dos dragados de natureza arenosa; mapas de 
deposição dos dragados 
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1 Introdução 

A Lagoa de Albufeira está situada na orla ocidental da Península de Setúbal, no Concelho de 

Sesimbra, cerca de 20 km a sul de Lisboa. Ocupa atualmente em média uma superfície de 

aproximadamente 1.3 km2 e apresenta uma geometria alongada com o eixo maior oblíquo 

relativamente à linha de costa, orientado SW-NE; tem um comprimento máximo de 3.5 km e 

uma largura máxima de 625 m.  

A 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 Lagoa de Albufeira recebe sedimentos do continente, por via fluvial e através da erosão das 

margens e do mar, pela barra de maré em situação de barra aberta e por episódios de 

galgamento em situação de barra fechada. 

Os materiais continentais são constituídos por mistura de areias e vasas, ficando as primeiras 

depositadas nas margens lagunares e nos leques aluviais enquanto as segundas viajam para os 

depocentros lagunares, quer na Lagoa Pequena, quer na Lagoa Grande. Os materiais marinhos 

são constituídos apenas por areias que se depositam na zona da embocadura sob a forma de 

deltas de enchente e leques de galgamento. 

A Lagoa de Albufeira é o ambiente lagunar mais profundo do litoral português, com 

profundidades superiores a 10 m na Lagoa Grande; no entanto, quer a zona da embocadura, 

quer a Lagoa Pequena e ainda o canal de comunicação entre esta e a Lagoa Grande são zonas 

bastante assoreadas. 

O objetivo deste Entregável é caracterizar os impactos em fatores bióticos e abióticos de 

dragagens dos depósitos interiores da Lagoa Grande e do canal de ligação entra a Lagoa 

Pequena e a Lagoa Grande (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 



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

 

 

10  Entregável 3.4.5.a 
Junho de 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Áreas a dragar nos depósitos interiores da Lagoa Grande e no canal de comunicação entre a 
Lagoa Grande e a Lagoa Pequena. 

 

2 Metodologia 

Os impactos das dragagens dos depósitos interiores da Lagoa Grande e do canal de ligação 

entra a Lagoa Pequena e a Lagoa Grande foram avaliados recorrendo a matrizes de causa-

efeito, onde se consideram a atividade causadora de impacte e os elementos geoambientais 

impactados. Os critérios de avaliação dos impactes tiveram como base os seguintes 

parâmetros: 

Natureza – positivo (+) ou negativo (-); 

Ordem – direto (D), indireto (I), cumulativo (C); 

Magnitude – grau de afetação do sistema – elevado (E), médio (M), baixo (B);  

Significância – importância atribuída a essa afetação – elevada (E1), média (M1), baixa 

(B1); 

Período temporal – imediato (I), curto prazo (3 anos) (C), médio (M) ou longo prazo (L); 

Reversibilidade – temporário (T) ou permanente (P); 

Probabilidade de ocorrência – certo (C), provável (P), improvável (I) ou desconhecido (D); 

Incidência espacial – local (L), envolvente (E), regional (R). 
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As duas áreas a dragar têm especificidades distintas e por esse motivo foram analisadas 

separadamente. 

Foram construídas matrizes causa-efeito para (1) a fase de dragagem (fase de implementação) 

e (2) para a fase posterior (fase de exploração), nas quais se efetua a análise da 

correspondência entre uma ação e os seus efeitos sobre o meio.  

Os fatores geoambientais considerados incluem a qualidade da água, campos de correntes, 

propagação da maré, fitoplâncton, comunidade bentónica e comunidade de peixes, julgados 

os mais relevantes para uma obra desta natureza. 

 

3 Resultados 

As atividades associadas às operações de dragagem, possivelmente causadoras de impacte na 

área envolvente à Lagoa de Albufeira, tais como instalação de estaleiros (armazenamento de 

materiais, parque de viaturas e máquinas, ...), construção de acessos – abertura de novos 

caminhos, com carácter provisório ou definitivo e circulação de maquinaria, não serão 

avaliados, por estarem fora do âmbito deste estudo. No entanto, pensa-se que 

corresponderão a impactos negativos pouco significativos na região da embocadura mas 

significativos, embora temporários, na região adjacente ao canal entre a Lagoa Pequena e a 

Lagoa Grande.  

 

3.1 Matrizes de impacto da dragagem de depósitos interiores da Lagoa 

Grande 

A matriz gerada para a fase de implementação da operação de dragagem dos depósitos 

interiores da Lagoa Grande, consta da Tabela 1. Os impactos serão negativos, diretos na 

qualidade da água e na comunidade bentónica e indiretos no fitoplâncton (uma vez que os 

sedimentos em suspensão diminuem a quantidade de luz que entra na água, disponível para a 

fotossíntese) e nos peixes, e imediatos, mas temporários, de baixa magnitude e baixa 

significância, incidindo apenas localmente. Estas características derivam da tipologia de 

material a dragar: areia não contaminada, que se mantém pouco tempo em suspensão na 

coluna de água. A comunidade bentónica será a mais afetada. 

A matriz gerada para a fase pós operação de dragagem dos depósitos interiores da Lagoa 

Grande, consta da Tabela 2. Os impactos serão de natureza positiva e imediatos; serão diretos 

na qualidade da água devido à maior facilidade de renovação do hidrossoma, nos campos de 

correntes e na propagação da maré, e indiretos nas comunidades fitoplanctónica, na 

comunidade bentónica e de peixes; apesar da significância ser elevada, considera-se a 

magnitude média, em relação com a expectável melhoria da taxa de renovação da água e 
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duração do tempo de vida da barra. Os impactos consideram-se temporários, pois a situação 

pós dragagem é reversível devido à entrada de sedimentos através da barra e terão uma 

incidência espacial para além da área diretamente intervencionada. 

 

Tabela 1. Matriz causa-efeito para a operação de dragagem dos depósitos interiores da Lagoa Grande. X 
– não aplicável. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2. Matriz causa-efeito para a fase pós-dragagem dos depósitos interiores da Lagoa Grande. 

 

 

 

 

 

 

3.2 Matrizes de impacto da dragagem de sedimentos do canal entre a 

Lagoa Grande e a Lagoa Pequena 

A matriz gerada para a fase de implementação da operação de dragagem dos sedimentos do 

canal entre a Lagoa Grande e a Lagoa Pequena, consta da Tabela 3. Os impactos serão 

negativos, diretos na qualidade da água e na comunidade bentónica e indiretos no 

fitoplâncton (uma vez que os sedimentos em suspensão diminuem a quantidade de luz que 

entra na água, disponível para a fotossíntese) e nos peixes, e imediatos, de elevada magnitude 

e elevada significância, incidindo numa área superior à diretamente intervencionada. Estas 

características derivam da tipologia de material a dragar: vasas arenosas, orgânicas, com 

elevada % de material <63 μm, o qual pode permanecer muito tempo em suspensão na coluna 

de água, aumentando assim os sólidos suspensos e perturbando habitats. Acresce a existência 

de teores elevados de metais nestes materiais, dos quais se destacam o Cr e o Ni, com impacto 

negativo na produção de bivalves e na pesca. Estes impactos são, no entanto, temporários. 

 

Natureza Ordem Magnitude Significância Período Temporal Reversibilidade Probabilidade de ocorrência Incidência espacial

Qualidade da água lagunar (+) D M E I T C E

Campos de correntes (+) D M E I T C E

Propagação da maré (+) D M E I T C E

Fitoplâncton (+) I M E I T C E

Comunidade bentónica (+) I M E I T C E

Comunidade de peixes (+) I M E I T C E

Factores geoambientais

Fase de exploração - pós dragagem

Natureza Ordem Magnitude Significância Período Temporal Reversibilidade Probabilidade de ocorrência Incidência espacial

Qualidade da água lagunar (-) D B B I T I L

Campos de correntes

Propagação da maré

Fitoplâncton (-) I B B I T I L

Comunidade bentónica (-) D B B I T C L

Comunidade de peixes (-) I B B I T I L

Fase de implementação - Operação de dragagem

Factores geoambientais

x

x
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Tabela 3. Matriz causa-efeito para a operação de dragagem dos sedimentos do canal entre a Lagoa 
Grande e a Lagoa Pequena. X – não aplicável. 

 

 

 

 

 

 

 

A matriz gerada para a fase pós operação de dragagem dos sedimentos do canal entre a Lagoa 

Grande e a Lagoa Pequena, consta da Tabela 4. Os impactos serão de natureza positiva e 

imediatos; serão diretos na qualidade da água devido à maior facilidade de renovação do 

hidrossoma, no campo de correntes e na propagação da maré, e indiretos nas comunidades 

fitoplanctónica, bentónica e de peixes; apesar da significância ser elevada, considera-se a 

magnitude média, em relação com a expectável melhoria da taxa de renovação da água na 

Lagoa Pequena. Os impactos consideram-se temporários, pois a situação pós dragagem é 

reversível, devido ao restabelecimento da colmatação natural do canal, e terão uma incidência 

espacial para além da área diretamente intervencionada. 

 

Tabela 4. Matriz causa-efeito para a fase pós dragagem dos sedimentos do canal entre a Lagoa Grande e 
a Lagoa Pequena. 

 

 

 

 

 

 

 

4 Medidas minimizadoras de impactos 

Caso as dragagens se venham a efetuar, propõem-se algumas medidas mitigadoras, de carater 

geral (sem prejuízo de outras de cariz específico, a considerar em estudos posteriores), de 

modo a diminuir ou anular os impactos negativos gerados durante as operações de dragagem.  

Recomenda-se: (1) a seleção de equipamentos adequados aos constrangimentos 

geomorfológicos da área e de métodos adequados à tipologia dos materiais a dragar, que 

Natureza Ordem Magnitude Significância Período Temporal Reversibilidade Probabilidade de ocorrência Incidência espacial

Qualidade da água lagunar (+) D M E I T C E

Campos de correntes (+) D M E I T C E

Propagação da maré (+) D M E I T C E

Fitoplâncton (+) I M E I T C E

Comunidade bentónica (+) I M E I T C L

Comunidade de peixes (+) I M E I T C E

Fase de exploração - pós dragagem

Factores geoambientais

Natureza Ordem Magnitude Significância Período Temporal Reversibilidade Probabilidade de ocorrência Incidência espacial

Qualidade da água lagunar (-) D E E I T C E

Campos de correntes

Propagação da maré

Fitoplâncton (-) I E E I T C E

Comunidade bentónica (-) D E E I T C E

Comunidade de peixes (-) I E E I T C E

Fase de implementação - Operação de dragagem

Factores geoambientais

x

x
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permitam a contenção de plumas túrbidas e minimizem a dispersão de partículas sólidas no 

hidrossoma lagunar; (2) a realização das operações de dragagem em situação de barra aberta, 

para maximizar o intervalo temporal com baixas cotas do plano de água lagunar e possibilitar a 

exportação de material fino; (3) a realização das operações de dragagem fora da época balnear 

e fora das épocas críticas para as comunidades de peixes e de aves; (4) a realização das 

operações de dragagem em estreita ligação com as entidades tutelares da ZPE da Lagoa 

Pequena; (5) a realização de nova campanha de caracterização de sedimentos, para avaliar a 

manutenção ou alteração da qualidade encontrada nos materiais recolhidos no âmbito deste 

projeto ou na posse da equipa; (6) a implementação de programas de monitorização, de modo 

a avaliar os efeitos das dragagens nos fatores geoambientais; (7) a divulgação das operações 

de dragagem e efeitos positivos, junto dos promotores/detentores de atividades neste espaço 

e da população em geral. 

 


