Comunicado à Imprensa n.º 4/2016
07 MAR 16 |11h00

Abertura da lagoa de Santo André ao mar
A Agência Portuguesa do Ambiente (APA), através do seu departamento regional Administração da
Região Hidrográfica (ARH) do Alentejo, irá proceder, no próximo dia 8 de março, à abertura da barra ao
mar da Lagoa de Santo André (concelho de Santiago do Cacém).
A operação consiste na abertura de um canal profundo perpendicular ao mar, com recurso a maquinaria
pesada, escavado abaixo da cota de fundo do corpo lagunar.
Este procedimento anual, do qual desde o séc. XVII existem registos de ligação artificial ao mar, visa a
renovação da água na respetiva lagoa, melhorando a qualidade dos ecossistemas. O rompimento da
barra ao mar promove uma maior oxigenação, uma redução de biomassa, bem como do material em
suspensão, os quais quando em grandes concentrações e em conjunto com outros fatores ambientais
contribuem para a eutrofização da água lagunar, em especial no verão. A renovação da água permite a
estabilidade dos recursos piscícolas na lagoa de Santo André, a entrada de peixes com interesse
comercial, designadamente robalo, enguia e linguado, bem como a manutenção das áreas de caniçais e
juncais intradunares (habitat prioritário 2195). São ainda criadas condições essenciais para o
desenvolvimento de desportos aquáticos na época estival.
Todo este processo é coordenado pela APA/ARH do Alentejo em colaboração com o Instituto da
Conservação da Natureza e das Florestas-DCNF Alentejo/Reserva Natural da Lagoa de Santo André e da
Sancha, face à experiência na condução destes trabalhos, bem como ao interesse conjunto na boa
manutenção da qualidade da água desta lagoa. Conta-se, igualmente, com a colaboração da Capitania
do Porto de Sines.
Com base na consulta da tabela de marés do Porto de Sines, prevê-se que o rompimento da barra
arenosa que separa do mar o corpo lagunar da Lagoa de Santo André possa acontecer entre as 16h00 e
as 16h30, tendo em atenção os períodos em que a amplitude de maré é mais favorável e a preia-mar
ocorre no período diurno. Contudo, poderão ocorrer ligeiras alterações ao planeado, em função dos
fatores físicos atuantes, designadamente condicionantes climatéricas e estado do mar.

###

Rua da Murgueira, 9/9A - Zambujal
Ap.7585 | 2610-124 Amadora | Portugal
Telefone: (+351) 21 472 83 11|Fax: (+351) 21 471 90 74 | TM: 96 152 82 20
media@apambiente.pt

