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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. 

O objetivo deste entregável é avaliar alternativas para a colocação dos dragados de natureza 

vasosa, tendo em conta a classificação destes materiais. Qualquer das alternativas aqui 

explanadas, carece de estudos posteriores e da apresentação de projetos específicos, de 

acordo com a legislação em vigor. 

 

2 Colocação de dragados de natureza vasosa 

Os sedimentos de natureza vasosa existentes na região do canal de comunicação entre a Lagoa 

Grande e a Lagoa Pequena foram, no Entregável 3.4.2.a Relatório e mapa de perímetro de 

manchas de dragagem, incluídos numa mancha de dragagem. Em rigor, trata-se de misturas 

de vasa com areia, embora a componente fina predomine. De acordo com a Portaria n.º 

1450/2007, publicada em Diário da República, 1.ª série — N.º 217 — 12 de novembro de 2007 

(ver Entregável 3.4.3.a Localização e logs das sondagens, boletins dos resultados analíticos e 

interpretação quanto ao grau de contaminação dos sedimentos), correspondem a material 

dragado ligeiramente contaminado (classe 3) devido ao teor em Cr. De acordo com a mesma 

legislação, esta tipologia de material pode ser utilizada em terraplenos ou no caso de imersão, 

necessita de estudo aprofundado do local de deposição e monitorização do mesmo. Se bem 

que os teores de Cr são suficientemente elevados para restringir a deposição destes 

sedimentos, quando comparados com padrões internacionais (Average shale e Sandstone, ver 

Entregável 3.3.1.a Contrastes texturais e composicionais decorrentes da atividade da 

miticultura e cartografia dos parâmetros analisados), os fatores de enriquecimento são 

inferiores a 1.5; tal sugere que parte da concentração neste metal possa ter origem geogénica 

e não representar, de facto, contaminação antrópica. 
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A opção de dragagem considerada neste estudo prevê a mobilização total de cerca de 180000 

m3 de sedimento, volume suscetível de ser removido numa única empreitada. Os 

equipamentos de dragagem para esta operação de desassoreamento têm de se adequar às 

condições peculiares (1) da Lagoa de Albufeira: barra pouco profunda, estreita e efémera, com 

fortes correntes de maré; (2) do local a dragar: baixas profundidades. Estas características 

dificultam a entrada/saída de dragas flutuantes, de baldes ou de sucção-repulsão através da 

embocadura, bem como a sua operação no espaço a dragar. A proximidade às margens e as 

baixas profundidades da área de dragagem, sugerem que é possível assegurar o 

desassoreamento recorrendo a retroescavadoras giratórias.  

As dificuldades técnicas e logísticas associadas a meios de dragagem alternativos deverão ser 

aferidas no âmbito da eventual empreitada de dragagem da laguna. 

 

2.1 Opção 1 – Deposição em terra 

Numa primeira fase, os dragados deverão ser temporariamente colocados nas vizinhanças do 

local de desassoreamento, para secagem (durante cerca de 1 ano), e poderem posteriormente 

ser transportados para sítio de deposição definitiva. Considerando uma altura de depósito de 2 

a 2.5m (a precisar em fase posterior), é necessário identificar um local de permanência 

temporária com uma superfície de cerca de 100000 m2. 

Não se considera viável como alternativa para a colocação temporária dos dragados, a área 

correspondente à ZPE (Zona de Proteção Especial para Aves) da Lagoa Pequena (Figura 1), 

incluindo a Lagoa da Estacada, apesar da sua proximidade, devido aos valores ecológicos que a 

caracterizam.  

As condições geomorfológicas da região marginal da laguna não são favoráveis à deposição 

dos dragados nas margens, garantindo simultaneamente a sua imobilização. Os vales das 

ribeiras de Aiana e da Ferraria são de fundo plano mas muito estreitos, parcialmente utilizados 

para agricultura. A serem considerados como área de deposição temporária, seriam ocupados 

numa extensão representada esquematicamente na Figura 2, superior a 1 km, configurando 

uma situação possível mas pouco interessante pelos impactos sociais e ambientais e custos 

envolvidos.  

O transporte das vasas dragadas para os locais de deposição temporária pode ser efetuado por 

repulsão direta através de tubagem ou por transporte em camião.  

O destino final destes materiais será de terrapleno, considerando-se como alternativas mais 

viáveis a deposição em areeiros abandonados, existentes num raio de 10 km, integrado num 

plano de recuperação. Existem diversas explorações na Península de Setúbal, localizando-se as 

mais próximas na região da Ferraria, a poente da ribeira com o mesmo nome, e em Pinhal do 

Conde. O transporte será efetuado por via rodoviária. Sendo materiais ligeiramente 

contaminados, a sua deposição deve ser acompanhada de medidas que acautelem a 
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contaminação das águas subterrâneas, nomeadamente através da instalação de interface 

impermeável com geotêxtil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Delimitação da ZPE da Lagoa Pequena (polígono vermelho).  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 2. Delimitação da área de colocação temporária dos dragados.  
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2.2 Opção 2 – Deposição no mar 

A opção de imersão deve considerar transporte direto da mancha dragada para o mar. Implica 

a montagem de um sistema de sucção e repulsão, com tubagem de encaminhamento 

prolongada para os fundos submarinos até uma profundidade compatível com a minimização 

de impactos sobre o biota e tendo em conta a hidrodinâmica local. Esta opção implica estudo 

aprofundado do local de deposição e monitorização posterior do mesmo, de acordo com o nº 

4 do Anexo III da Portaria 1450/2007. 

 

2.3 Opção 3 – Deposição na Lagoa Grande 

As características da Lagoa Grande, em termos de profundidade, área e proximidade, tornam-

na uma opção a considerar para a imersão dos dragados do canal de ligação entre a Lagoa 

Grande e a Lagoa Pequena. Efetivamente, a volumetria a dragar originaria uma lâmina com 

espessura inferior a 30 cm se distribuída pela área de maiores profundidades da Lagoa Grande.  

A tipologia de sedimentos é semelhante, embora a mancha a dragar seja constituída por vasas 

arenosas e os fundos da Lagoa Grande sejam maioritariamente constituídos por vasas pouco 

arenosas. Os teores de matéria orgânica e de carbonato de cálcio são da mesma ordem de 

grandeza (ver Entregável 3.3.1.a Contrastes texturais e composicionais decorrentes da 

atividade da miticultura e cartografia dos parâmetros analisados e Entregável 3.4.3.a 

Localização e logs das sondagens, boletins dos resultados analíticos e interpretação quanto ao 

grau de contaminação dos sedimentos).  

Também os teores em metais e arsénio dos sedimentos da área a dragar (1) são análogos aos 

encontrados em materiais de uma sondagem efetuada na Lagoa Grande (LA11) (Ferraz, 2005 e 

dados inéditos da equipa) (Tabela 1); (2) mostram que apenas uma amostra em cinco se 

caracteriza como de classe 3, devido ao teor em Cr, correspondendo outra a classe 1 e três 

amostras a classe 2. De acordo com dados inéditos da equipa ilustrados na Figura 3, os 

sedimentos de fundo da Lagoa Grande correspondem a materiais de classe 2.  

Conclui-se assim que existe semelhança textural e geoquímica entre os sedimentos a dragar e 

os residentes no fundo da região considerada, nesta opção, como local de deposição 

permanente. Apesar desta análise mostrar que esta opção é viável, a sua adoção implica 

estudo aprofundado do local de deposição e monitorização posterior do mesmo, de acordo 

com o nº 4 do Anexo III da Portaria 1450/2007. 
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Tabela 1. Concentração de metais pesados nos sedimentos da sondagem LA11 (Lagoa Grande). Valores 
em mg/kg. 

Elemento Cr Ni Cu Zn Pb As 

mg/kg 72-128 31-67 22-34 77-92 24-42 0-16 

Classe 2-3 2 1 1 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Classificação das amostras superficiais da Lagoa de Albufeira de acordo com a classificação de 
material dragado (Portaria 1450/2007).  

 

3 Referências bibliográficas 

Ferraz, M. 2005. Caracterização geoambiental da Lagoa de Albufeira a micro e mesoescala 

temporal. Relatório de Estágio Profissionalizante em Geologia Aplicada e do Ambiente, 

Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, 173pp. 

 


