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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. 

As características físico-químicas do corpo aquoso da Lagoa de Albufeira são 

fundamentalmente influenciadas pela dualidade imposta pela presença/ausência de barra de 

maré e pelos parâmetros meteorológicos, dos quais se destacam a precipitação - que 

influencia a descarga fluvial - e a temperatura, e cujos comportamentos são marcadamente 

sazonais. A atividade antrópica sobrepõe-se, ainda, a estes fatores naturais. 

No âmbito deste trabalho, foi proposto caracterizar os parâmetros físico-químicos da água das 

ribeiras da Apostiça, da Ferraria e de Aiana em duas campanhas semestrais e em estações 

próximas do espaço lagunar, que permitam avaliar as contribuições dos principais cursos de 

água.  

 

2 Bacia hidrográfica da Lagoa de Albufeira 

A bacia hidrográfica da Lagoa de Albufeira ocupa uma área de aproximadamente 106 km2 e 

tem um perímetro de 53 km (Figura 1). É constituída por várias sub-bacias, das quais a mais 

importante é a formada na dependência da confluência das ribeiras da Apostiça (que no seu 

troço montante se designa ribeira da Pateira) da ribeira da Brava e do Vale da Vinha (afluentes 

da margem direita) e da ribeira da Ferraria (afluente da margem esquerda). Todas estas linhas 

de água desembocam no extremo E da Lagoa de Albufeira (Lagoa Pequena). Outras sub-bacias 

menores existem apenas na margem esquerda da laguna: a da ribeira de Aiana, cujo cone de 

dejeção é responsável por parte da constrição entre os dois corpos lagunares, e a da ribeira da 

Sachola. Na margem direita da laguna, existem linhas de água muito localizadas, devido à 

natureza arenosa da cobertura dunar de origem eólica recente (onde há maior infiltração que 

escorrência). 
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Figura 1. Bacia e rede de drenagem do Sistema fluvial da Lagoa de Albufeira (Freitas e Ferreira, 2004). 

 

O padrão de drenagem é, na grande maioria de tipo dendrítico ou arborescente, característico 

de áreas homogéneas e substrato de rochas sedimentares brandas, podendo considerar-se 

ainda drenagem paralela, principalmente em algumas linhas de água da margem sul e, muito 

pontualmente, drenagem retangular, controlada por fracturação. A densidade de drenagem 

média é de 3.4 km/km2, valor que corresponde a uma bacia bem drenada. A cota máxima da 

bacia é de 322 m, tendo 80 % da área cotas inferiores a 100 m (Figura 1). 

Os vales das principais ribeiras que afluem à Lagoa de Albufeira são, na sua parte terminal, 

vales de fundo aluvial ou em caleira. Têm fundo plano, com 100 a 150 m de largura, limitados 

por margens pouco elevadas (10 m a 20 m) mas bastante íngremes (declive de 15 % a 25 %); a 

sua inclinação é forte e regular: 1 % e 1.5 % nos últimos 4 km da ribeira de Aiana e da Ferraria, 

respetivamente. A montante, são vales em garganta, à saída das quais existem, por vezes, 

cones de dejeção caóticos. 

As linhas de água que desembocam na Lagoa de Albufeira têm carácter efémero e mesmo nas 

de maiores dimensões só circulam caudais significativos em anos de precipitação excecional; 

no entanto, estes cursos fluviais são responsáveis por grande parte dos sedimentos que 

atingem a laguna. 
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3 Critérios e metodologia 

A monitorização da qualidade da água das principais ribeiras afluentes à Lagoa de Albufeira 

(ribeiras da Apostiça - R1, da Ferraria - R2 e de Aiana - R3, Figura 2 e Tabela 1) contou com a 

realização de quatro campanhas de campo, em que se procedeu de um modo geral à medição 

in situ de parâmetros físico-químicos (salinidade/condutividade, temperatura, oxigénio 

dissolvido, turbidez/transparência, Eh e pH), com recurso a sondas multiparamétricas, e à 

recolha de amostras através de dispositivo manipulado a partir de terra para posterior análise 

química no Laboratório Pró-Qualidade (LPQ, Barreiro – Portugal) (CQO, CBO, oxidabilidade, 

nutrientes (fosfato, fósforo, nitritos + nitratos), fenóis, cianeto, amónia, agentes tensioativos, 

hidrocarbonetos, ferro dissolvido, manganês, cádmio, chumbo, crómio, cobre, zinco, arsénio, 

mercúrio) -Tabela 2, Tabela 3. A maior diversidade de parâmetros monitorizados nas linhas de 

água teve como objetivo a deteção destes componentes antes de atingir o espaço lagunar e 

apenas na eventualidade de se detetar situação anómala a montante, esses parâmetros serão 

analisados na laguna. 

 

 

Figura 2. Enquadramento geográfico das estações de amostragem fluviais nas ribeiras afluentes da 
Lagoa de Albufeira. R1 – Estação na Ribeira da Apostiça; R2 – Estação na Ribeira da Ferraria; R3 – 

Estação na Ribeira da Aiana. 
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Tabela 1. Coordenadas das estações de medição dos parâmetros físico-químicos nas ribeiras afluentes à 
Lagoa Albufeira. 

Estação X_WGS84 Y_WGS84 

R1 489040 4264831 

R2 487747 4263873 

R3 487041 4261532 

 

Tabela 2. Datas de realização das campanhas, estações amostradas e parâmetros medidos. 

Data 
Estações 

amostradas 
Parâmetros avaliados  

10/03/2011 R1, R2, R3 

 

Parâmetros físico-químicos da Água in situ: 

Temperatura, Salinidade, Condutividade, O.D., % 
saturação O.D., pH, turbidez. 

Caracterização química 

22/09/2011 

R1, R2 Parâmetros físico-químicos da Água in situ: 

Temperatura, Salinidade, Condutividade, O.D., % 
saturação O.D.. 

Caracterização química 

26/10/2012 

R1, R2, R3 Parâmetros físico-químicos da Água in situ: 

Temperatura, Salinidade, Condutividade, O.D., % 
saturação O.D., pH.  

Caracterização química 

03/05/2013 

R1, R2, R3 Parâmetros físico-químicos da Água in situ: 

Temperatura, Salinidade, Condutividade, O.D., % 
saturação O.D., pH.  

Caracterização química 
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Tabela 3. Parâmetros e métodos de análise utilizados no laboratório LPQ. 

PARÂMETROS (unidades) Equipamento / Método 

Nitritos (mg/l NO2) 
Flux Injection Analysis (FIA) 

Nitratos (mg/l NO3) 

Oxidabilidade (mg/l O2) Permanganato em meio ácido (volumetria) 

CBO5 (mg/l O2) Winkler 

CQO (mg/l O2) Digestão-volumetria 

Fosfatos (mg/l P2O5)  

Fenóis (mg/l) Espectrometria de Absorção Molecular 

Hidrocarbonetos totais (mg/l) Espectrometria de infravermelhos 

Substâncias tensioactivas (mg/l) Espectrometria de Absorção Molecular 

Ferro dissolvido (mg/l) 
ICP 

Manganês (mg/l Mn) 

Cianeto (CN mg/l) Espectrometria de Absorção Molecular 

Arsénio (As mg/l) Espectrometria de absorção atómica, gerador de hidretos 

Cádmio (Cd mg/l) 

Espectrometria de absorção atómica  

com câmara de grafite 

Chumbo (Pb mg/l) 

Crómio (Cr mg/l) 

Cobre (Cu mg/l) 

Mercúrio (Hg mg/l)  Espectrometria de absorção atómica vapor frio 

Zinco (Zn mg/l)  Espectrometria de absorção atómica de chama 

 

4 Resultados e discussão 

A 10 de março de 2011 a água da ribeira da Apostiça encontrava-se saturada em oxigénio 

dissolvido (108 %), com temperatura na ordem dos 14 °C (influenciada pela temperatura 

atmosférica e hora da medição), valores de salinidade de 0.24 ‰ (água doce), pH indicativo de 

um ambiente fracamente alcalino (7.32) e com turbidez de 38 NTU (ver tabela E_3.2.1.3.a - 

Análises Químicas Ribeiras.xls que é parte constituinte deste Entregável). As concentrações de 

Arsénio, Cianetos, Substâncias Tensioativas, Fenóis, Hidrocarbonetos totais assim como dos 

metais Mercúrio, Cádmio, Chumbo, Zinco e ainda a Carência Bioquímica de Oxigénio (C.B.O.) 

(isto é a quantidade de oxigénio necessária para oxidar a matéria orgânica biodegradável 

presente na água) são inferiores ao Limite de Quantificação do Método (L.Q.) (ver tabela 

E_3.2.1.3.a - Análises Químicas Ribeiras.xls). Os valores de Oxidabilidade (7.5 mg/L), registados 

na água da ribeira da Apostiça indicam a existência de compostos suscetíveis de sofrerem 
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oxidação, orgânicos ou inorgânicos. Os valores mais elevados de Carência Química em 

Oxigénio (C.Q.O.) (20 mg/L), comparativamente com os de C.B.O. (< 5 mg/L (L.Q)), indicam 

que os compostos “oxidáveis” devem ser maioritariamente orgânicos, com degradação 

essencialmente por processos químicos (ver tabela E_3.2.1.3.a - Análises Químicas 

Ribeiras.xls).  

As concentrações de Nitritos e Fosfatos (0.05 mg/L e 0.2 mg/Lmg/L, respetivamente) 

encontram-se na mesma ordem de grandeza das concentrações registadas na ribeira da Aiana 

mas substancialmente mais baixas que as registadas na ribeira da Ferraria. O Ferro apresenta 

uma concentração de 0.73 mg/L, o Crómio de 0.04 mg/L e o Manganês uma concentração de 

0.028 mg/L (ver tabela E_3.2.1.3.a - Análises Químicas Ribeiras.xls). 

A ribeira da Ferraria apresenta uma água subsaturada em oxigénio dissolvido (85 %), com uma 

temperatura um pouco mais elevada que a registada na ribeira da Apostiça (17.1 °C), 

possivelmente devido à hora da colheita, valores de salinidade característicos de água doce, 

pH semelhante ao da água da ribeira da Apostiça (7.7) mas uma turbidez mais elevada (60 

NTU) (ver tabela E_3.2.1.3.a - Análises Químicas Ribeiras.xls). As análises laboratoriais 

efetuadas à água da ribeira da Ferraria indicam que as concentrações dos metais Mercúrio, 

Cádmio, Chumbo, Cobre e Zinco assim como de Hidrocarbonetos totais, Arsénio, Cianetos, 

Substâncias Tensioativas, Fenóis e C.B.O. se encontram abaixo do Limite de Quantificação do 

Método (ver tabela E_3.2.1.3.a - Análises Químicas Ribeiras.xls). Através dos valores de 

Oxidabilidade (9.8 mg/L), do C.Q.O. (15 mg/L) e do C.B.O. (< 5mg/L (L.Q.)), comparativamente 

com os obtidos na água da ribeira da Apostiça, pode-se concluir que esta água apresenta uma 

maior concentração de compostos suscetíveis de sofrer  oxidação, que contribuem para a 

depleção verificada no teor de oxigénio dissolvido (água subsaturada), compostos 

maioritariamente orgânicos com degradação essencialmente por processos químicos. Uma vez 

que o valor de C.Q.O. é menor que o obtido na ribeira da Apostiça, conclui-se que a existência 

de compostos inorgânicos (exemplos: Sulfitos, Sulfuretos, Amónia e Nitritos (0.77 mg/L)) com 

degradação essencialmente por processos químicos não é desprezável, note-se o teor mais 

elevado de Ferro nestas águas (2.6 mg/L) (ver tabela E_3.2.1.3.a - Análises Químicas 

Ribeiras.xls). O Crómio apresenta uma concentração de 0.006 mg/L, os Nitratos de 78 mg/L 

(consideravelmente superior à registada na ribeira da Apostiça e na ribeira da Aiana), os 

Fosfatos de 1.3 mg/L e o Manganês de 0.13 mg/L. 

A água da ribeira da Aiana encontrava-se saturada em oxigénio dissolvido (104 %), com 

valores de salinidade de 0.57 ‰ (águas oligohalinas) ligeiramente superiores aos registados na 

ribeira da Ferraria e na ribeira da Apostiça, com uma temperatura na ordem dos 17 °C e um 

pH de 8.19 (ambiente alcalino), superior ao registado nas outras duas ribeiras (ver tabela 

E_3.2.1.3.a - Análises Químicas Ribeiras.xls). As concentrações registadas na água da ribeira da 

Aiana dos metais Mercúrio, Cádmio, Chumbo, Cobre, Zinco e ainda de Nitratos, Arsénio, 

Cianetos, Substâncias Tensioativas, Hidrocarbonetos Totais e C.B.O. encontram-se abaixo do 

Limite de Quantificação do Método (ver tabela E_3.2.1.3.a - Análises Químicas Ribeiras.xls). 

Tendo em consideração os valores de Oxidabilidade (4.5 mg/L), de Saturação em O.D. (104 %), 

C.Q.O. (23 mg/L) e de C.B.O. (<5 mg/L (L.Q.)) e comparativamente com os valores da ribeira da 
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Apostiça e da Ferraria, constata-se que esta água apresenta os valores mais baixos de 

Oxidabilidade, logo menor quantidade de elementos orgânicos ou inorgânicos suscetíveis de 

sofrerem oxidação,  mas que na sua maioria são orgânicos e com degradação essencialmente 

por processos químicos, uma vez que o valor de C.Q.O. é mais elevado (ver tabela E_3.2.1.3.a - 

Análises Químicas Ribeiras.xls). Os metais Crómio, Manganês e Ferro apresentam 

concentrações de 0.002, 0.096 e 0.2 mg/L, respetivamente, os Nitritos de 0.04 mg/L e os 

Fosfatos de 0.2 mg/L (ver tabela E_3.2.1.3.a - Análises Químicas Ribeiras.xls). 

A 22 de setembro de 2011, a água da ribeira da Apostiça encontrava-se muito subsaturada em 

oxigénio dissolvido (25 %), com uma temperatura de 17.4 °C e com valores de salinidade de 

0.20 ‰ (água doce) (ver tabela E_3.2.1.3.a - Análises Químicas Ribeiras.xls). Analisando os 

resultados das análises laboratoriais e comparando-os com os obtidos em março, observa-se 

que a Oxidabilidade apresentava um valor consideravelmente mais elevado (17 mg/L), que 

justifica a depleção verificada no teor de oxigénio dissolvido, indicando a existência de uma 

maior quantidade de compostos (orgânicos ou inorgânicos) suscetíveis de sofrerem oxidação. 

Como as concentrações de C.Q.O. e C.B.O. são baixas (L.Q. <3 e <5 mg/L, respetivamente), o 

que não se verificava em março, pode-se concluir que os compostos suscetíveis de sofrerem 

oxidação são maioritariamente inorgânicos. Efetivamente, a cor acastanhada das águas fluviais 

nesta campanha, sugeriam grande quantidade de material em suspensão. Para este aumento 

do caudal sólido, devem ter contribuído os trabalhos de limpeza da ribeira (margens e leito), 

efetuados nos dias imediatamente anteriores à data da campanha. A remobilização dos 

sedimentos de fundo, pode ter colocado em suspensão materiais que estariam na coluna 

sedimentar, já em ambiente anóxico (ex: sulfuretos – note-se os valores elevados de Ferro 

dissolvido = 0.73 mg/L e de Manganês = 0.36 mg/L). A presença de espécies inorgânicas 

redutoras pode contribuir para valores elevados de oxidabilidade, sem contudo se refletir em 

C.B.O. e C.Q.O. altos (ver tabela E_3.2.1.3.a - Análises Químicas Ribeiras.xls). As concentrações 

dos metais Mercúrio, Crómio, Cádmio, Zinco e ainda de Arsénio, Cianetos, Nitritos, 

Substâncias Tensioativas, Fenóis e Hidrocarbonetos totais são inferiores aos Limites de 

Quantificação do Método (ver tabela E_3.2.1.3.a - Análises Químicas Ribeiras.xls). As 

concentrações de Cobre e Nitratos mantêm-se idênticas às registadas em março (0.02 e 7 

mg/L, respetivamente), as de Manganês aumentam de 0.028 para 0.36 mg/L e as de Fosfatos 

aumentam de 0.2 para 0.3 mg/L (ver tabela E_3.2.1.3.a - Análises Químicas Ribeiras.xls). 

A água da ribeira da Ferraria apresentava valores de salinidade de 0.3 ‰ (água doce), 

subsaturada em oxigénio dissolvido (85 %), valor idêntico ao registado em março e uma 

temperatura de 18.2 °C (ver tabela E_3.2.1.3.a - Análises Químicas Ribeiras.xls). Os valores de 

Oxidabilidade (1.9 mg/L), substancialmente inferiores aos obtidos em março, indicam que 

existia uma menor quantidade de compostos (orgânicos ou inorgânicos) suscetíveis de 

sofrerem oxidação, facto confirmado pelo valor da suturação em O.D.. Os baixos valores de 

C.Q.O. (<3 mg/L (L.Q.)) e de C.B.O. (< 5 mg/L (L.Q)), comparativamente com os registados em 

março, indicam que os compostos “oxidáveis” existentes devem ser maioritariamente 

inorgânicos (ver tabela E_3.2.1.3.a - Análises Químicas Ribeiras.xls). As concentrações de 



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

 

 

16  Entregável 3.2.1.3.a 
Junho de 2013 

 

Ferro, Nitratos, Nitritos e Fosfatos são consideravelmente inferiores às registadas em março 

(ver tabela E_3.2.1.3.a - Análises Químicas Ribeiras.xls). 

Na presente data não se procedeu à monitorização da água da ribeira da Aiana devido ao seu 

leito se encontrar seco. 

A 26 de outubro de 2012 todas as ribeiras afluentes à laguna apresentavam um caudal de água 

doce (salinidade ≤0.1 %) com temperatura de 16-17 °C e condutividade que não excedia os 

0,7 mS/cm. É na ribeira da Apostiça que ocorrem os teores mais elevados de oxigénio 

dissolvido (8.2 mg/l – 84 %), que decrescem para 6.2 (64 %) e 6.7 mg/l (71 %) na Ribeira da 

Aiana e da Ferraria, respetivamente, indicando subsaturação neste parâmetro. A água da 

Ribeira da Aiana é a que apresenta o pH mais elevado (9.3 - água alcalina), sendo a água das 

outras ribeiras fracamente alcalina (7.3). A oxidabilidade da água das ribeiras afluentes à 

Lagoa de Albufeira é na ordem dos 13-15 mg/l, indicando a existência de compostos 

suscetíveis de sofrerem oxidação, orgânicos ou inorgânicos; a carência química de oxigénio 

(C.Q.O.), varia entre 22 (Ribeira da Aiana) e 33 mg/l (Ribeira da Ferraria); o C.B.O. está abaixo 

dos limites de quantificação, o que significa que os compostos “oxidáveis” devem ser 

maioritariamente orgânicos, com degradação essencialmente por processos químicos (ver 

tabela E_3.2.1.3.a - Análises Químicas Ribeiras.xls). Os únicos elementos/óxidos que surgem 

acima do limite de quantificação são os Fosfatos (0.1-0.4 mg/l), o Manganês (0.03-0.06 mg/l) e 

o Ferro (0.1 mg/l nas Ribeiras da Apostiça e da Aiana) e o Chumbo (somente na Ribeira da 

Ferraria – 12 μg/l). 

A 3 de maio de 2013 a água veiculada pelas ribeiras afluentes à laguna era doce, com valores 

de salinidade ≤0.2 ‰ e de condutividade entre 0.5-0.9 mS/cm e a temperatura 13-15 °C, 

valores superiores na Ribeira da Aiana e inferiores na Ribeira da Apostiça. À semelhança da 

campanha anterior, é na Ribeira da Apostiça que a água apresenta o maior teor em oxigénio 

dissolvido (8.5 mg/l, correspondendo a uma % de saturação em oxigénio dissolvido de 81 %) 

comparativamente às Ribeiras da Ferraria e da Aiana, onde a água apresenta um grau de 

saturação em oxigénio dissolvido de 55 % (5.6-5.7 mg/l) (água sempre subsaturada). A ribeira 

da Aiana mantém o seu carácter alcalino (pH=8.1) e as restantes ribeiras continuam a veicular 

água fracamente alcalina (pH=7.7). A oxidabilidade (5-7 mg/l) e o C.Q.O. (4-11 mg/l) das águas 

aumentam na seguinte ordem Rib. Apostiça < Rib. Aiana < Rib. Ferraria. Tal como na campanha 

anterior, o C.B.O. está abaixo dos limites de quantificação, o que significa que os compostos 

“oxidáveis” devem ser maioritariamente orgânicos, com degradação essencialmente por 

processos químicos (ver tabela E_3.2.1.3.a - Análises Químicas Ribeiras.xls). Em todas as 

ribeiras o Ferro (0.2 – 1.0 mg/l), os Nitritos e os Fosfatos (0.2-0.4 mg/l) surgem em teores 

superiores ao limite de quantificação. Aos maiores valores de Ferro associam-se valores 

mensuráveis de Manganês nas Ribeira da Ferraria e de Aiana (ver tabela E_3.2.1.3.a - Análises 

Químicas Ribeiras.xls).   
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5 Conclusões 

As águas das ribeiras da Apostiça, da Ferraria e de Aiana são doces, com temperaturas que 

refletem principalmente as oscilações da temperatura atmosférica, como consequência da 

reduzida espessura da massa hídrica em circulação na secção hidráulica do canal de 

escoamento (Figura 3). Os valores de pH são elevados (águas fracamente alcalinas a alcalinas), 

podendo pontualmente ser superiores a 9 na Ribeira de Aiana (Figura 3). As águas destas 

ribeiras estão quase sempre subsaturadas em oxigénio dissolvido (Figura 4) e os valores de 

oxidabilidade são geralmente elevados, indicando a existência de compostos suscetíveis de 

sofrerem oxidação, orgânicos ou inorgânicos. Os valores de C.B.O. estão geralmente abaixo do 

limite de quantificação, o que significa que os compostos “oxidáveis” devem ser 

maioritariamente orgânicos, com degradação essencialmente por processos químicos (Figura 

4). 

 

 

Figura 3. Variação da salinidade, condutividade, temperatura e pH na água das ribeiras afluentes à Lagoa 
de Albufeira. 
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Figura 4. Variação da saturação em oxigénio dissolvido, oxidabilidade, C.Q.O. e C.B.O. na água das 
ribeiras afluentes à Lagoa de Albufeira. 

 

Os valores de Mercúrio, Cádmio, Arsénio, Cianetos, Zinco, Substâncias Tensioativas, Fenóis e 

Hidrocarbonetos Totais estão sempre abaixo do limite de quantificação.  

O Chumbo ocorre abaixo do limite de quantificação na ribeira de Aiana e as quantidades 

presentes na Apostiça e Ferraria são ocasionais e da ordem das poucas μg/L. O Cobre surge 

apenas na ribeira da Apostiça e muito esporadicamente. O Ferro e o Manganês estão 

presentes em todas as ribeiras analisadas. O crómio só ocorre na campanha de março de 2011 

e em concentrações muito baixas.  

Os nitratos ocorrem apenas na Apostiça e na Ferraria e apenas em 2011; os e os fosfatos 

nitritos ocorrem em todas as ribeiras mas em valores baixos e variáveis no tempo e no espaço.  
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