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RESUMO
Tendo por objectivo avaliar os eventuais impactes que a construção de um novo molhe no
Porto de Sines, Molhe SE (Terminal XXI) teria no litoral adjacente, foi efectuada a
caracterização da dinâmica sedimentar da plataforma adjacente a esta estrutura portuária.
Neste trabalho são apresentados alguns dos resultados alcançados durante o período de
estudo (Janeiro 2003 a Novembro 2003), em quatro áreas consideradas representativas deste
troço costeiro: Praia do Norte, área adjacente ao Molhe Oeste, Praia de S. Torpes e Praia da
Samouqueira.
Os resultados obtidos mostram que: a) na zona da Praia do Norte a cobertura sedimentar
da plataforma interna registou alterações morfológicas significativas com expressão máxima a
profundidades inferiores a 11 m; b) na zona adjacente ao Molhe Oeste não foram registadas
alterações morfológicas significativas; c) na zona da Praia de S. Torpes as variações
morfológicas encontram-se associadas a variações nas pequenas bolsadas de areia dispersas
sobre os afloramentos rochosos; d) na zona da Praia da Samouqueira observaram-se
variações superiores a 50 cm no limite offshore da praia submarina (≈ 10 m de profundidade). A
análise global dos dados obtidos sugere que não existe transferência sedimentar significativa
entre o arco Tróia - Sines e a zona litoral a sul deste cabo pelo que a construção do novo
molhe não terá tido impactes significativos ao nível de transporte sedimentar costeiro e na
estabilidade das praias adjacentes ao Porto de Sines.
1.Introdução
O Porto de Sines está inserido na zona litoral entre os estuários dos rios Sado e Mira, no
sector sudoeste da Península Ibérica, onde se aplica, para a área do ambiente, a legislação
relativa às zonas protegidas. Tendo em vista minimizar os potenciais impactes negativos que a
construção de um novo molhe (Terminal XXI), induziria no trânsito sedimentar costeiro, a
Administração do Porto de Sines (APS) promoveu a realização de um estudo sobre a dinâmica
litoral da plataforma adjacente entre a Lagoa da Sancha e a Praia da Samoqueira. O estudo,
efectuado pelo Instituto Hidrográfico, incluiu a realização de várias campanhas
multidisciplinares (levantamentos topo-hidrográficos, sondagem multifeixe, colheita de amostras
de sedimentos não consolidados e medições correntométricas) que foram efectuadas em 3
situações meteorológicas distintas (situação de Inverno - Dezembro/Janeiro, Primavera/Verão Junho e Verão/Outono - Setembro). Este trabalho teve como objectivo a caracterização e, se
possível, a quantificação do transporte sedimentar na zona adjacente ao Porto de Sines e a
avaliação dos eventuais efeitos que a construção da nova estrutura teria no trânsito sedimentar.
Dada a extensão da área de estudo foram seleccionadas quatro áreas-chave, consideradas
representativas da zona: (1) a Praia do Norte, zona não afectada pela estrutura portuária, a
zona adjacente ao Molhe Oeste do Porto de Sines, (2) a Praia de S.Torpes, zona
imediatamente a sul do porto e (3) a Praia da Samouqueira, zona considerada representativa
do litoral a sul de Sines.
1.Enquadramento Geográfico
O sector estudado insere-se na zona litoral entre o estuário do Rio Sado e o Rio Mira, no
sector sudoeste da Península Ibérica entre os paralelos 37º 52’ N e 38º 02’ N. Inclui, assim, o
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extremo sul da Reserva Ecológica do Parque Nacional do Estuário do Sado e a parte
setentrional da zona de Paisagem Protegida da Costa Vicentina. Em termos fisiográficos
compreende toda a zona litoral entre a Praia da Samouqueira e Lagoa da Sancha (Figura 1)
estendendo-se em profundidade até à cota -50 m.
a)

b)

Figura 1. Enquadramento geográfico geral (a) e de pormenor (b) da área em estudo.
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2.Enquadramento Geomorfológico e Geológico
Tomando como referência os limites norte e sul da área de estudo, a largura da planície
litoral tem cerca de 4200 m, aumentado a mesma de norte para sul. A sua altitude máxima fixase à cota 150 m a norte da Lagoa dos Moínhos, e apresenta um declive médio de cerca de 3 %
até alcançar a linha de costa, sendo este maior a norte e tendencialmente menor para sul.
De um modo geral, a área encontra-se inserida em dois sectores costeiros, mais extensos,
que, separados pelo Cabo de Sines, apresentam características diferentes: o sector
compreendido entre o estuário do Sado e o Cabo de Sines, e o sector compreendido entre o
Cabo de Sines e o Cabo de S. Vicente.
2.1.Sector Norte: Sado - Cabo de Sines
O sector costeiro Tróia – Sines desenvolve-se sensivelmente segundo a direcção N-S
numa configuração arqueada, correspondendo a fronteira norte ao estuário do Sado e a
fronteira sul ao Cabo de Sines. O arco litoral Tróia - Sines estende-se ao longo de
sensivelmente 65 km sendo constituído por praias de natureza essencialmente reflectiva
limitadas, superiormente, por cordões de dunas litorais, contínuos entre Tróia e Carvalhal e,
para sul daquela localidade, por arribas talhadas em terrenos cenozóicos cobertos por areias
de duna, alternando com segmentos de dunas costeiras. O extremo sul é limitado por arribas
talhadas em rochas calcárias metamorfizadas e por rochas ígneas do próprio maciço de Sines
(Andrade et al., 2002; Marques, 2000).
2.2.Cabo de Sines
Na área de estudo, a planície litoral é interrompida pelo maciço subvulcânico de Sines que
representa um cabo natural. Este maciço apresenta uma estrutura anelar definindo uma forma
elíptica com orientação do eixo maior segundo E-W. A sua área de afloramento é diminuta por
se encontrar coberto parcialmente por depósitos quaternários e areias de dunas do Holocénio
(Inverno et al., 1993). Encontra-se na sua maioria submerso, coberto por uma camada
sedimentar quaternária, mais ou menos espessa. Estudos geofísicos efectuados por Carvalho
et al. (1998) definiram uma orientação geral para o maciço de NW-SE. O Cabo de Sines
apresenta uma elevação máxima de 20 m e contacta com o mar através de uma escarpa
abrupta, que se prolonga para sul. A norte do cabo, encontra-se uma outra formação rochosa
que se denomina de Pedra do Homem e confere à linha de costa mais um ponto onde as
litologias mais resistentes dominam. O restante contacto entre praia e terra é feito através de
complexos dunares mais ou menos bem desenvolvidos e segmentos de arriba.
2.3.Sector Sul: Cabo Sines – Cabo S. Vicente
Na zona a sul de Sines, a Planície Litoral Ocidental inclui igualmente a parte meridional da
Serra de Grândola e os contrafortes mais setentrionais da Serra do Cercal. A planície de
abrasão marinha, talhada em formações paleozóicas e mesozóicas afectadas por
empolamentos, basculamento e falhas (Feio, 1984 in Oliveira, 1984), está fossilizada, quase na
generalidade da zona coberta por este estudo, por acumulações arenosas quaternárias (Feio,
1984 in Inverno et al.1993). Desta planície aplanada salientam-se algumas formas de relevo
notáveis, sendo de destacar, o Maciço de Sines.
O litoral de todo este sector é muito acidentada, sendo constituído por arribas íngremes e
falésias, interrompidas por praias de dimensões reduzidas, constituindo, na sua maioria, praias
encastradas de areia (Andrade et al., 2002; Malvarez et al., 1999).
2.4.Plataforma interna
A plataforma interna, apresenta uma morfologia que reflecte as características das unidades
geomorfológicas atrás referidas. Assim, a norte, a plataforma interna apresenta-se aplanada,
coberta por sedimentos não consolidados. Na zona imersa do Maciço de Sines, a plataforma
continental apresenta um modelado acidentado, reflexo dos afloramentos das formações do
maciço. A cobertura sedimentar é geralmente incipiente, encontrando-se associada ao

5as Jornadas Portuguesas de Engenharia Costeira e Portuária
Lisboa, 11 e 12 de Outubro de 2007

preenchimento de depressões no substrato rochoso. A morfologia submarina do sector a sul do
Cabo de Sines não difere muito da zona envolvente ao maciço. Pequenos depósitos
sedimentares estão relacionados com a descarga das ribeiras e com a localização das praias
encastradas.
3. Métodos
Os trabalhos efectuados foram planeados para a caracterização em 4 áreas consideradas
como áreas - chave dos processos que ocorrem no litoral e na plataforma da zona envolvente
ao Cabo de Sines. As áreas seleccionadas foram:
- Praia do Norte: área a norte do Cabo de Sines, situada no extremo sul de um extenso
litoral arenoso (arco litoral Tróia - Sines), representativa dos processos de dinâmica litoral aí
ocorrentes;
- Molhe Oeste do Porto de Sines: área adjacente ao molhe ocidental do porto, estrutura de
direcção N-S, ao longo da qual transitarão eventuais sedimentos vindos de norte;
- Praia da S. Torpes: área na enseada a sul do Cabo de Sines, adjacente à nova estrutura
portuária; protegida da agitação com rumos norte e noroeste.;
- Praia da Samouqueira: área na costa a sul do Cabo de Sines, representativa dos processos
de dinâmica sedimentar que ocorrem a sul do cabo.
Estas áreas foram cobertas periodicamente, em situações meteorológicas distintas, de
forma a conhecer e quantificar a magnitude dos processos que aí ocorrem. Foram planeadas
inicialmente campanhas em situação de Inverno (Janeiro), Primavera/Verão (Junho),
Verão/Outono (Setembro) e Inverno (Dezembro). Nas sucessivas campanhas foram utilizados
os mesmos meios e equipamentos de forma a evitar incertezas relacionadas com a
amostragem ou aquisição de dados.
Sendo um trabalho multidisciplinar, as campanhas de campo envolveram coberturas
batimétricas de elevada resolução cobrindo totalmente as áreas em estudo,, perfis topográficos
nas praias adjacentes, colheita de amostras de sedimentos superficiais, em secções
transversais às praias, aquisição de dados correntométricos e a modelação da propagação da
agitação marítima. Neste trabalho são abordados os resultados dos levantamentos batimétricos
na plataforma interna.
Foram efectuados 4 levantamentos hidrográficos nos períodos discriminados na Tabela 1,
com cobertura total do fundo, cobrindo a plataforma interna, desde a linha de costa até aos 50 m (na Praia do Norte) e -30 m (nas restantes praias). Junto ao Molhe Oeste a profundidade
máxima foi da ordem dos 50 m.
Tabela 1. Tabela cronológica dos levantamentos.
Janeiro/Fevereiro

14 Jan. a 02 Fev.

Março

10 Mar a 21 Mar.

Junho/Julho

26 Jun. a 05 Jul.

Agosto/Setembro

25 Ago. a 12 Set.

Novembro

17 Nov. a 27 Nov.
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Na Figura 2 estão representadas esquematicamente as áreas cobertas pelo Sistema
Sondador Multifeixe (SMF) KONGSBERG SIMRAD EM3000, instalado a bordo da UAM
“Atlanta”. Em função dos dados que iam sendo adquiridos, nas campanhas prévias, as áreas
definidas inicialmente foram sucessivamente ampliadas ou reduzidas, de forma a cumprir os
objectivos do trabalho.

Figura 2. Enquadramento regional das áreas levantadas com SMF( Sondador multifeixe).
O posicionamento das sondagens foi realizado por um sistema GPS diferencial.
O processamento de dados multifeixe foi efectuado no Sistema de Dados Hidrográficos
(CARIS-HIPS). Os dados de sondagem foram geo-referenciados e reduzidos da altura da maré
para o Zero Hidrográfico (ZH). As alturas de maré foram obtidas por leituras do marégrafo de
Sines.
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4.Análise Geomorfológica
Na comparação entre os levantamentos realizados no decurso deste trabalho e os
levantamentos anteriores, realizados com feixe simples, observou-se que as maiores
diferenças morfológicas correspondiam a zonas rochosas. Este facto pôs em evidência as
limitações associadas à utilização de sondadores de feixe simples em áreas onde as variações
morfológicas são pouco significativas e inviabilizou a utilização da documentação cartográfica
existente à data do início estudo. Descreve-se abaixo a caracterização genérica da morfologia
das áreas cobertas.

4.1.Plataforma interna adjacente à Praia do Norte (Área 1)
Trata-se de uma área com uma morfologia de fundo regular à excepção do extremo sul,
junto à linha de costa, onde pequenos afloramentos fazem suspeitar que o maciço subvulcânico se encontra sub-aflorante (Figura 3). Não é, no entanto, claro o tipo de litologia que o
compõe.
Genericamente a batimetria da plataforma interna é regular, com isóbatas paralelas à linha
de costa e com um leve pendor. Esta área tem a particularidade de incluir um emissário
submarino, de direcção N40W, que se prolonga até cerca dos 40 m de profundidade.
Da superfície geral destacam-se no extremo norte, a profundidades inferiores a 20 m, um
corpo sedimentar, de topo plano, com uma largura variável (entre os 250 e os 500 m);
semelhante a um corpo progradante, apresenta uma frente muito bem definida, marcada por
um ressalto de altura entre 1 e 2 m, sub - paralelo à linha de costa e cuja localização, para sul,
vai diminuindo de profundidade, e rodando da direcção N30E para N-S; Junto ao emissário,
mas ainda a norte, a frente deixa de ser tão nítida, observando-se alguma irregularidade no
contorno do corpo sedimentar. O seu limite externo não é tão abrupto e está marcado por um
campo de estruturas sedimentares alongadas, paralelas à linha de costa, que terminam em
forma de bisel para norte e com topo irregular no qual se definem, por vezes ripples de crista
sinuosa.
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Figura 3. Imagem digital da plataforma interna adjacente à Praia do Norte (campanha de
Setembro).
Imediatamente a sul do emissário submarino observa-se junto à costa uma estrutura
morfológica que sobressai do fundo aplanado e que tem uma expressão semelhante ao corpo
sedimentar atrás descrito (1-2 m); apesar do limite externo aparentemente estar em
continuidade com o corpo sedimentar, esta estrutura termina abruptamente junto ao emissário
submarino, havendo uma pequena depressão entre ambos; a geometria desta estrutura,
inalterada nos sucessivos levantamentos, e a existência, na sua superfície, de pequenos
depósitos sedimentares, com evidências de mobilidade, parecem indicar que se trata de uma
camada sedimentar mais resistente posta em evidência pela erosão relacionada com o recuo
sazonal que esta praia apresenta.
4.1.1.Evolução temporal
As imagens obtidas nas 4 campanhas realizadas encontram-se reproduzidas na Figura 4.
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Figura 4. Excerto das imagens digitais obtidas com o multifeixe, na plataforma adjacente à
Praia do Norte.
Na plataforma interna, não se observaram diferenças notáveis nas 4 campanhas realizadas.
De facto, há a salientar unicamente pequenas variações batimétricas, na zona menos profunda,
induzidas por re-arranjo das estruturas sedimentares que caracterizam este troço do litoral. A
magnitude das variações foi forçada pelas condições meteorológicas e oceanográficas
actuantes. De facto, de Janeiro para Março há a referir o recuo da frente do depósito
progradante (visível no sector mais a Norte) e o re-arranjo das estruturas alongadas, paralelas
que, apesar de, aparentemente não terem aumentado nem em altura, nem em comprimento,
são reconhecidas até maiores profundidades. Em Setembro, estas estruturas voltam a
concentrar-se junto ao corpo sedimentar principal que voltou a ganhar volumetria, definindo-se
até aos -20 m. Nesta campanha também desaparecem os magros depósitos que se
adivinhavam a sul do emissário submarino, sobre a superfície aplanada e colmatando
parcialmente a zona mais interna da depressão localizada a sul do emissário submarino. Na
última campanha realizada, apesar de ser evidente a forma do corpo sedimentar progradante,
não se visualizam as estruturas alongadas a sul deste.
4.2.Molhe Oeste
À semelhança da área norte, a zona envolvente ao Molhe Oeste do Porto de Sines caracterizase por um fundo relativamente plano, não sendo evidentes grandes acidentes de relevo. Na
Figura 5 a imagem do multifeixe mostra dois sectores distintos, cuja fronteira é o próprio molhe:
1) um sector a leste, zona interior ao porto, de isóbatas orientadas segundo a direcção NW SE e com um pendor pouco pronunciado, que apenas mostra alguma irregularidade a sul e
junto ao molhe oriental (relacionada com afloramentos do maciço sub-vulcânico de Sines) e 2)
um sector a oeste que, se caracteriza pela existência de um corpo sedimentar bem
desenvolvido, a norte e logo após os pequenos relevos circunscritos que se conseguem
identificar junto à base do molhe. Aquela estrutura sedimentar, com cerca de 600 m de
comprimento e 150 m de largura, tem uma expressão morfológica de cerca de 2 m. Este corpo
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sedimentar prolonga-se para oeste, sob a forma de figuras sedimentares alongadas e bem
desenvolvidas com comprimentos de onda diferentes. Junto ao extremo do molhe, estas
estruturas deixam de ter significado no modelado submarino, terminando abruptamente. Outras
formas sedimentares são identificadas a sudoeste da área coberta pelo multifeixe, desta vez
em forma de crescente, Por último são de destacar, no enfiamento da ponta do Molhe Oeste,
figuras sedimentares em forma de crescente, levemente escalonadas para ESE.

Figura 5. Imagem digital da plataforma adjacente ao Molhe Oeste (campanha de Setembro).
4.2.1.Evolução temporal
Nas cinco coberturas efectuadas junto ao Molhe Oeste, não se observaram diferenças
significativas, quer na geometria quer na distribuição espacial das estruturas sedimentares
(Figura 6). Aparentemente as estruturas descritas apresentam uma dinâmica incipiente, pelo
que poderão corresponder a estruturas não activas durante o período em estudo.
Nas duas últimas campanhas nesta área, estendeu-se o limite do levantamento para além
da zona imediatamente adjacente ao molhe. Cobriu-se assim uma grande parte da área interna
e adjacente ao porto. No entanto, não se identificaram depósitos sedimentares notáveis, tendose certificado que a generalidade da zona era extremamente rugosa, resultado do afloramento
das formações do Maciço de Sines.
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Figura 6. Excerto das imagens digitais obtidas com o multifeixe, junto ao Molhe W.
Os relevos de resistência, que caracterizam este sector, apresentam uma boa continuidade
com as formações expostas no continente emerso, encontrando-se alinhados segundo a
direcção NW-SE. Grandes diferenças batimétricas são observadas no extremo SW, onde por
vezes os desníveis chegam a atingir os 10 m. Nas zonas deprimidas parece haver alguma
acumulação sedimentar mas que é insuficiente para colmatar as depressões. Salienta-se ainda
a ocorrência de um conjunto de acidentes tectónicos de orientação NNW - SSE no extremo
oeste do sector, que afectam as cristas que sobressaem do modelado. Tratam-se de
desligamentos aparentemente direitos, de diferentes magnitudes (no acidente principal medese cerca de 200 m de separação), escalonados para SW.
4.3.Plataforma interna adjacente à Praia de S. Torpes (Área 2)
A Área 2 está geograficamente localizada imediatamente a sul do Cabo de Sines. A
Praia de S. Torpes possui dimensões reduzidas, com uma pequena arriba talhada nos
afloramentos de xistos e grauvaques paleozóicos, e, regra geral, apresenta um perfil côncavo
sem formas notáveis. A plataforma adjacente à Praia de S. Torpes, na área coberta no
presente estudo, apresenta uma morfologia distinta das anteriores, podendo considerar-se
com duas áreas com características contrastantes (Figura 7).
O sector a norte tem uma elevada rugosidade, expressão morfológica do afloramento das
formações do Paleozóico superior. Nos afloramentos aí existentes, destaca-se uma depressão
de direcção geral ENE-WSW e de secção transversal de aproximadamente 50 m. Com um
traçado meandriforme, esta estrutura morfológica é semelhante a um vale fluvial. Por se
encontrar, aparentemente, na continuação da Ribeira da Junqueira, poderá corresponder ao
paleovale desta ribeira, activo durante o Último Máximo Glaciário (há cerca de 18 000 anos).
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Figura 7. Imagem digital da plataforma interna adjacente à Praia de S. Torpes (campanha
de Setembro).
No sector SW, a ocorrência de afloramentos é muito menor, estando estes isolados e
localizados apenas a profundidades inferiores aos 15 m. Assim sendo, a superfície batimétrica
tem um pendor regular com isóbatas orientadas segundo a direcção NNW-SSE, ou seja
paralelas à linha de costa. Grande parte da área encontra-se coberta por uma camada
sedimentar sem estruturas sedimentares à superfície. Na imagem representada apenas se
observam pequenas depressões na camada sedimentar, com um desnível normalmente inferior
a 1 m junto aos afloramentos rochosos.
4.3.1.Evolução temporal
Nas quatro campanhas efectuadas (Figura 8) são observadas pequenas variações na
superfície da cobertura sedimentar que indiciam alguma mobilidade sedimentar. No entanto
não parece existir grande variação em termos batimétricos.
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Figura 8. Excerto das imagens digitais obtidas com o multifeixe, na plataforma adjacente à
Praia de S. Torpes.
4.4.Plataforma interna adjacente à Praia da Samouqueira (Área 3)
O sector mais meridional da área de estudo localiza-se na plataforma continental interna
adjacente à Praia da Samouqueira. Esta praia, de pequenas dimensões e limitada por uma
arriba talhada nas formações deformadas do Paleozóico, é representativa da faixa costeira a
sul do Cabo de Sines. Os afloramentos da formação paleozóica dominam a morfologia da praia
e da plataforma interna. Na verdade, toda a zona litoral é dominada pela existência de
afloramentos rochosos que, na praia submersa dissipam parte da energia da agitação marítima.
Os levantamentos hidrográficos realizados com o sistema multifeixe na plataforma
adjacente, e cuja imagem de Novembro se representa na Figura 9, indicam que a plataforma
adjacente é caracterizada por uma elevada rugosidade, associada à presença de numerosos
afloramentos rochosos. Destaca-se, no entanto, um corpo sedimentar que cobre a faixa
batimétrica até aos 15 m e no topo do qual não foram identificadas estruturas sedimentares
activas, à excepção de umas pequenas estruturas lineares, muito pouco expressivas, definidas
a sul da praia da Samouqueira, na zona mais externa do depósito.
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Figura 9. Imagem digital da plataforma interna adjacente à Praia da Samouqueira
(campanha de Novembro).
A norte da área sondada, este corpo sedimentar torna-se mais estreito (cerca de 300 m de
largura) e encontra-se a maior profundidade, como resultado da expressividade dos
afloramentos rochosos que se desenvolvem desde a zona mais interna até aos 20 m de
profundidade. O referido corpo sedimentar parece localizar-se na fronteira entre formações de
dureza distinta. Os afloramentos mais próximos à costa têm uma expressão morfológica mais
vigorosa, com desníveis por vezes da ordem da dezena de metros, enquanto que os que
afloram mais ao largo, apesar de também serem bastante irregulares não apresentam
desníveis assinaláveis.
Nesta zona rochosa observam-se vários lineamentos na morfologia, provavelmente
correspondendo a zonas de falha. Apesar de haver grande variação espacial, as direcções dos
lineamentos parecem estar concentradas em duas famílias: NE - SW (a mais desenvolvida) e
WNW - ESE, a sua família conjugada.
A sul da Praia da Samouqueira destaca-se um relevo de resistência aproximadamente
elíptico, com o eixo maior orientado segundo a direcção E - W, com um desnível de 12.5 m (no
seu ponto mais central).
4.4.1.Evolução temporal
Observando a evolução do corpo sedimentar ao longo das 4 campanhas realizadas,
(Figura 10), verifica-se que esta acumulação sedimentar sofreu alguma variação,
nomeadamente nas estruturas sedimentares que se observam à sua superfície. É de referir
que, em Janeiro, não foram observadas quaisquer estruturas sedimentares, mas em Março,
com o alargamento para sul da área sondada, um campo de estruturas lineares, orientadas
segundo a direcção NNE - SSW e com amplitude reduzida inferior a 1 m, foram postas em
evidência abaixo dos 10 m de profundidade. Em Setembro estas estruturas tornaram-se
inexistentes, voltando a ser evidentes na última campanha realizada.
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Figura 10. Excerto das imagens digitais obtidas com o multifeixe, na plataforma adjacente à
Praia da Samouqueira.
5.Conclusões
O estudo realizado na zona costeira adjacente ao Porto de Sines pôs em evidência a
elevada variabilidade dos conteúdos morfológico e sedimentar existentes na plataforma interna
desta região. A norte de Sines, a plataforma interna apresenta uma cobertura sedimentar
arenosa em equilíbrio com o forçamento oceanográfico, que se traduz por uma variabilidade
sazonal relativamente elevada que se estende até ao limite externo da praia submarina. A sul,
a plataforma interna é essencialmente de natureza rochosa; a cobertura sedimentar quando
existente apresenta uma espessura reduzida e uma mobilidade limitada, condicionada pela
morfologia do fundo. As variações morfológicas apresentam um claro controlo batimétrico
sendo praticamente negligenciáveis para profundidades superiores a 20 m, mesmo quando
aparentemente os sedimentos de fundo não se encontram condicionados por afloramentos
rochosos, como é o caso dos sedimentos que se localizam na zona exterior do Molhe Oeste.
A análise do conjunto de dados obtidos no âmbito deste estudo permitiu confirmar que o
Cabo de Sines funciona como uma barreira impermeável ao transporte sedimentar litoral, pelo
que o arco Tróia – Sines e o litoral a sul deste cabo correspondem a duas células sedimentares
independentes, pelo menos no que diz respeito à fracção arenosa. Assim, a construção do
novo molhe, Molhe SE (Terminal XXI) não terá tido impactes significativos na estabilidade das
praias adjacentes ao Porto de Sines.
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