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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 
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Entregável 3.2.2.3.d Lista anotada das ameaças identificadas para a vegetação da Lagoa de Albufeira e zona 
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 

Os critérios biológicos de avaliação da qualidade da água adquirem particular importância 

quando se assume esta como um elemento primordial para o suporte e funcionamento dos 

ecossistemas aquáticos e não apenas um recurso, procedendo-se à adequação das 

metodologias de avaliação. 

A utilização de seres vivos para monitorização do estado de poluição do ambiente (i.e., análise 

de vitalidade dos organismos vivos ou do conteúdo de poluentes nos mesmos ou em órgãos 

seus) tem demonstrado uma importância crescente em questões de gestão ambiental. As 

metodologias da biomonitorização possuem um potencial enorme para a gestão ambiental 

permitindo uma integração da informação sobre a qualidade ambiental, do ponto de vista 

temporal e espacial. Estas metodologias permitem ter informação acerca da resiliência e do 

impacto da poluição na vida aquática e da ribeira bem como identificar focos de poluição de 

difícil definição, dado que integram toda a história de poluição no local avaliado durante o 

período de exposição. 

A quantificação de poluentes e a medição dos parâmetros de vitalidade refletem o contexto 

ecológico do local. Deste modo, utilizou-se como biomonitor o musgo aquático Fontinalis 

antipyretica Hedw., um dos organismos mais usados na biomonitorização da qualidade da 

água essencialmente na monitorização de metais pesados (Sérgio et al., 1992; Mersch e 

Reichard, 1997; Vázquez et al., 1999; Cenci, 2000; Figueira, 2002; Martins et al., 2004) e 

hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (PAH’s) (Augusto et al., 2013). 

 

2 Critérios e metodologia 

A avaliação do grau de poluição das linhas de água será efetuada através da análise do 

conteúdo em metais pesados, hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (PAH’s) e parâmetros 

ecofisiológicos de musgos aquáticos expostos às águas em estudo. 

 

2.1 Locais de amostragem 

A maior parte dos usos do solo da área da região de estudo estão associados à agricultura, 

atividades que produzem subprodutos poluentes para os cursos de água. Assim, considerando 

as 3 principais ribeiras afluentes da Lagoa de Albufeira, foram selecionadas 9 pontos de 

amostragem ao longo das linhas de água: Apostiça 1, 3 e 4; Ferraria 1; Aiana 1, 2, 3, 4 e 5 

(Figura 1). 
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Figura 1. Localização dos locais de exposição dos transplantes de musgo nas ribeiras da Lagoa de 
Albufeira. 

 

2.2 Preparação dos biomonitores 

Tal como em trabalhos anteriores realizados nas linhas de água de Melides (Freitas et al., 

2008) utilizámos como biomonitor a espécie Fontinalis antipyretica L. ex Hedw, um musgo 

aquático amplamente utilizado em vários estudos de biomonitorização da qualidade da água 

em vários países, sendo um dos indicadores recomendados pela EU para este tema (Martins et 

al., 2004; Augusto et al., 2013). Tendo como referência trabalhos anteriores, a recolha de 

material base dos transplantes (F. antipyretica) foi realizada, mais uma vez, na ribeira de 

Arronches no Parque Natural da Serra de S. Mamede. Assim, esta recolha foi realizada em 

locais onde: 1) se verificou a existência da espécie em quantidade adequada ao estudo e sem 

pôr em causa as populações existentes; 2) não existem fontes de contaminação industrial, de 

gado ou doméstica; 3) o volume de água da ribeira é suficiente para que os indivíduos estejam 

totalmente imersos na fase final do período seco. A recolha do musgo aquático no local 

controlo fez-se nos dias anteriores à sua colocação na área de estudo. As amostras de musgos 

foram transportadas do local controlo para o laboratório em caixas refrigeradoras e em água 

da própria ribeira para evitar a proliferação de microrganismos e a competição por nutrientes.  

Os transplantes de F. antipyretica foram feitos seguindo o esquema proposto por Cenci (2000), 

colocando o musgo num saco de rede de nylon. Antes de seguirem para a sua colocação nas 

ribeiras alvo, duas amostras controlo foram colocadas de parte, sendo realizados testes de 

vitalidade em laboratório e posteriormente desidratadas e guardadas para posteriores análises 

de metais. 
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2.3 Colocação e recolha dos biomonitores 

A colocação dos transplantes de musgo nos 9 locais de amostragem (Figura 1) fez-se 

introduzindo-os na água em estudo e prendendo-os a troncos ou rochas que se encontravam 

no leito ou nas margens do local de amostragem (recorrendo a fio de pesca). O seu transporte 

desde o laboratório até ao campo fez-se em caixas refrigeradoras. A colocação dos 

transplantes nos pontos de amostragem foi efetuada nos dias 20 de agosto de 2012 

(campanha 1), 20 de novembro de 2012 (campanha 2) e 21 de fevereiro de 2012 (campanha 3). 

Foram recolhidos os transplantes a 20 de novembro de 2012, 21 de fevereiro de 2013 e 30 de 

maio de 2013. Desta forma os transplantes estiveram expostos 3 meses em três períodos 

distintos. 

 

2.4 Análise de vitalidade 

A vitalidade dos biomonitores medida através da fluorescência da clorofila a, pode ser 

considerada como um estimador integrado do stress ao qual o organismo está submetido e 

como tal refletir de uma forma mais direta o “estado de saúde” do sistema aquático quando 

comparado apenas com as análises químicas da água. 

As amostras de transplantes de musgos aquáticos, após o período de exposição, foram 

submetidas a uma análise de vitalidade imediatamente a seguir à sua recolha nas ribeiras. A 

análise de vitalidade corresponde à medição do parâmetro Fv/Fm, da fluorescência da clorofila 

a, que é uma medida integradora do estado geral do musgo aquático, refletindo todas as 

perturbações a que a amostra esteve sujeita durante o período de exposição nas ribeiras. Para 

isso utilizou-se o fluorómetro portátil (Photosynthesis Yield Analyzer, MINI-PAM 101, Walz 

Effeltrich, Alemanha). Garantindo previamente que as amostras estavam sempre totalmente 

hidratadas, estas foram adaptadas ao escuro durante 10 minutos, para maximizar a oxidação 

da quinona, aceitador primário de eletrões do fotossistema II (PSII). Após este período, mediu-

se a fluorescência mínima (F0) originada pela abertura dos centros reativos do PSII como 

consequência de uma luz fraca vermelha proveniente do Mini-Pam seguida de uma luz 

saturante que origina a fluorescência máxima (Fm) causada pelo fecho dos centros reativos do 

PSII. A fluorescência variável (Fv) é a diferença entre a Fm e a F0 e esta é usada para se obter o 

parâmetro Fv/Fm. Para cada amostra foram efetuadas no mínimo 6 medições de vitalidade em 

diferentes talos de musgos. 

 

2.5 Análise de metais pesados 

A análise de metais pesados foi efetuada em amostras de musgo colocadas numa estufa a 50 

°C durante uma semana, permitindo a determinação do seu peso seco. Antes da análise, 

procedeu-se ao arrefecimento das amostras no interior de um recipiente fechado contendo 
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sílica gel. Pesou-se 0.40 g de cada amostra e 0.10 g de material musgo padrão, numa balança 

de alta precisão (SWISS QUALITY – Precisa 205A), para posterior análise de elementos 

(Steinnes et al., 1997). Adicionalmente foram realizadas duas amostras brancas. 

De modo a efetuar uma digestão ácida do material orgânico colocaram-se as amostras em 

tubos de ensaio e adicionou-se 4 ml de ácido nítrico (HNO) a 65 %. Os tubos de ensaio com o 

material e o ácido foram colocados numa placa aquecida a aproximadamente 100 °C. Fez-se 

uma digestão ácida até a maior parte da matéria orgânica desaparecer, ou seja, até a solução 

ficar o mais translúcida possível. Após a digestão ácida adicionou-se água perfazendo um 

volume de 12 ml, sendo estas as soluções analisadas quanto ao conteúdo em metais pesados.  

Os elementos cádmio (Cd), chumbo (Pb), cobalto (Co), cobre (Cu), crómio (Cr), níquel (Ni), e 

zinco (Zn) foram medidos por espectroscopia de absorção atómica (Varian Techtron AA6, 

Reino Unido) usando uma chama de ar/acetileno. Todos os resultados obtidos são expressos 

em termos do nível de enriquecimentos nos locais analisados em comparação com o controlo 

(Amostra/Controlo). 

 

2.6 Análise de hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (PAH’s) 

Os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (PAH’s) constituem uma classe de compostos 

químicos tóxicos contendo dois ou mais anéis aromáticos, cujas principais fontes emissoras são 

os derrames de combustíveis fósseis e seus derivados, descargas de águas residuais de origem 

industrial e doméstica, emissões industriais de fontes fixas e a deposição atmosférica 

proveniente de veículos a motor (Manoli e Samara, 1999; Srogi, 2007).  

Os PAH’s são considerados perigosos para o ambiente e para o homem, devido às suas 

características tóxicas, mutagénicas e carcinogénicas. Os PAH’s de elevado peso molecular (de 

4, 5 e 6 anéis) são considerados os mais tóxicos. Em termos ambientais, consideram-se como 

prioritários os seguintes PAH’s: naftaleno, acenaftileno, acenafteno, fluoreno, fenantreno, 

antraceno, fluoranteno, pireno, benzo(a)antraceno, criseno, benzo(b)fluoranteno, 

benzo(k)fluoranteno, benzo(a)pireno, dibenzo(a,h)antraceno, indeno(1,2,3-cd)pireno, 

benzo(g,h,i)perileno; dos quais, são considerados cancerígenos: benzo(a)antraceno (4 anéis), 

benzo(b)fluoranteno (5 anéis), benzo(k)fluoranteno (5 anéis), benzo(a)pireno (5 anéis), 

dibenzo(a,h)antraceno (5 anéis) e indeno(1,2,3-cd)pireno (6 anéis) (IARC, 2003). 

Após um período de exposição, o musgo biomonitor utilizado terá acumulado os poluentes 

presentes no meio para onde foi transplantado, fornecendo assim uma ideia integradora de 

todos os inputs que tenham sido efetuados durante o tempo de exposição. Estes inputs 

incluem não apenas as descargas diretas para os cursos de água (de origem industrial ou 

mediante as águas de escorrência urbana), como também os PAH’s depositados sobre a água e 

os PAH’s que estavam depositados nos sedimentos e que sofreram uma ressuspensão. 

Para a análise dos PAH’s, a amostra foi inicialmente triturada e homogeneizada (< 0.5 mm). 

Aproximadamente 2  g de amostra foram extraídos a quente em Soxhlet com tolueno durante 
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2 h. A análise de PAH’s foi efetuada nos Laboratórios do Grupo Eurofins, através de 

cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de massa (GCMS), de acordo com a norma 

DIN EN 15527. O limite de quantificação/deteção foi de 0.1 ng/g para todos os PAH’s 

analisados. 

 

3 Resultados 

3.1 Vitalidade dos biomonitores 

O parâmetro Fv/Fm é considerado como um indicador sensível à performance fotossintética da 

planta, com amostras saudáveis, isto é, sem que estejam sujeitas a qualquer tipo de stress, 

atingindo tipicamente um valor de 0.85, embora em plantas aquáticas o valor possa estar mais 

próximo de 0.75-0.80 (Rau et al., 2007; Cruz de Carvalho et al., 2011). Quando ocorre uma 

diminuição relativamente a estes valores padrão indica uma exposição a algum tipo de stress 

biótico ou abiótico o qual reduziu a capacidade fotoquímica do PSII, pelo que é utilizado como 

uma medida de vitalidade. 

Como se pode observar (Figura 2), existem locais em que as alterações em relação ao controlo 

são pontuais (ex. Aiana 1) e locais onde as alterações apresentam um carácter crónico (ex. 

Apostiça 1 – Oeste, Ferraria) apresentando valores claramente inferiores aos dos respetivos 

controlos indicando que se encontram em condições fotoquímicas sub-óptimas. 

Observou-se que na ribeira de Apostiça a vitalidade se encontra ao nível dos valores controlo a 

montante (Apostiça 3 e 4) mas observou-se que o ponto Apostiça 1 – Oeste (jusante) 

apresenta sistematicamente valores reduzidos de vitalidade nas três campanhas (6-15 % do 

controlo). De realçar que o ponto Apostiça 1 – Este não apresenta variações significativas (à 

exceção do ligeiro decréscimo na campanha 3) e surge no mesmo local mas na posição a 

montante, sendo que ambos os pontos estão separados apenas por alguns metros em lados 

opostos da ponte sobre a estrada. Será importante investigar a origem de haver uma diferença 

tão grande entre estes dois pontos espacialmente tão próximos. 

Na ribeira da Ferraria também há que ter em atenção que apresentou valores bastante 

inferiores ao controlo nas campanhas em que foi recuperado (54 % do controlo na campanha 

1, e 2 % do controlo na campanha 3). 

Na ribeira de Aiana, na campanha 1 ocorrem diferentes variações no ponto 1 (4 % do controlo) 

e 2 (semelhante ao controlo), pontos que se encontram próximos. Observando a campanha 2 

que permitiu uma avaliação espacial observa-se que todos os pontos apresentavam valores de 

vitalidade semelhante ao controlo. Na última campanha, ambos os pontos recolhidos (Aiana 1 

e 2) apresentavam valores inferiores ao controlo (68 % e 9 %, respetivamente). 



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

 

 

14  Entregável 3.2.2.1.a 
Junho de 2013 

 

 

Figura 2. Vitalidade (Fv/Fm) dos musgos biomonitores expostos 3 meses e recolhidos nos pontos de 
amostragem dos cursos de água que alimentam a Lagoa de Albufeira (campanha 1, 2 e 3: agosto e 

novembro 2012, fevereiro 2013) e respetivos controlos. * Diferenças significativas relativamente ao 
respetivo controlo; nd, não medido. 

 

Globalmente, verifica-se que as ribeiras da Apostiça e da Ferraria foram os locais em que se 

verificou maiores alterações do parâmetro de vitalidade, quer espacialmente quer 

temporalmente. 

 

3.2 Metais pesados 

Os fatores de enriquecimento em metais pesados (quantidade de metais comparativamente 

ao controlo: Amostra/Controlo) nos diferentes pontos de amostragem são apresentados nas 

Tabelas 1, 2 e 3 (valores superiores a 1 significa que houve uma acumulação de metais no 

biomonitor durante o período de exposição). 

Em geral, os pontos avaliados apresentaram valores de contaminação por metais pesados 

baixos, com valores de enriquecimento iguais ou inferiores a 3. Neste caso inclui-se o cádmio 

(Cd), o cobre (Cu), o zinco (Zn), o cobalto (Co) e o níquel (Ni). 

No caso do chumbo (Pb), os valores são relativamente constantes nas três campanhas na 

maioria dos locais com um fator de enriquecimento entre 3 e 5. Este poderá dever-se em 

parte ao facto de durante muitos anos ter ocorrido poluição combustível que embora tenha 

cessado, pode continuar presente. 

No entanto, o elemento em que se observou maiores alterações foi o crómio (Cr). Na ribeira 
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da Apostiça detetou-se um fator de enriquecimento de cerca de 3 na campanha 1, sendo 

inferior a 3 nos restantes locais. Na campanha 2 verificaram-se valores entre 5 e 7 na ribeira 

da Apostiça, bem como na ribeira de Aiana. Na campanha 3 foram detetados valores entre 4 e 

6 nas ribeiras da Apostiça, Ferraria e Aiana. Fontes humanas que podem contribuir para um 

aumento do enriquecimento de Cr, incluem as indústrias de têxteis, de coloração de peles e de 

galvanização. Outras fontes de Cr podem estar associadas a escorrência de solos através da 

erosão em períodos de elevada escorrência após precipitações, por exemplo. Tendo em conta 

que as fontes de poluições descritas anteriormente não estão presentes sugerimos que estas 

alterações no Cr se podem dever a períodos de elevada escorrência que transportam elevadas 

quantidades de solos para as ribeiras. De facto os valores mais elevados correspondem a 

períodos de típica precipitação. 

 

Tabela 1. Valores de fator de enriquecimento (Amostra/Controlo) de metais pesados nos pontos de 
amostragem nos cursos de água que alimentam a Lagoa de Albufeira, na campanha 1 (agosto-novembro 

2012). Cd: Cádmio; Co: Cobalto; Pb: Chumbo; Ni: Níquel; Cr: Crómio; Cu: Cobre; Zn: Zinco. 

Ponto #Cd #Co #Pb #Ni #Cr #Cu #Zn 

Apostiça 1 – Este 1.4 0.4 3.4 0.8 3.0 1.3 0.9 

Apostiça 1 – Oeste 1.7 1.2 2.3 0.9 3.0 1.2 1.2 

Apostiça 4 1.6 0.8 3.2 1.0 3.5 1.0 1.1 

Ferraria 1.7 0.5 2.3 0.9 2.9 1.9 1.1 

Aiana 1 1.9 0.2 2.3 0.8 2.5 1.6 1.2 

 

Tabela 2. Valores de fator de enriquecimento (Amostra/Controlo) de metais pesados nos pontos de 
amostragem nos cursos de água que alimentam a Lagoa de Albufeira, na campanha 2 (novembro 2012-

fevereiro 2013). Cd: Cádmio; Co: Cobalto; Pb: Chumbo; Ni: Níquel; Cr: Crómio; Cu: Cobre; Zn: Zinco. 

Ponto #Cd #Co #Pb #Ni #Cr #Cu #Zn 

Apostiça 1 – Este 1.7 1.8 2.8 1.4 5.0 1.6 1.0 

Apostiça 1 – Oeste 2.0 0.7 3.2 1.5 7.0 1.9 1.0 

Apostiça 3 1.8 1.8 3.2 1.4 7.2 2.3 0.9 

Apostiça 4 2.0 0.4 3.2 1.0 5.8 1.9 0.7 

Aiana 1 1.8 0.4 3.0 1.0 5.4 1.8 0.6 

Aiana 3 – Este 3.1 1.4 4.5 1.8 3.6 2.2 1.0 

Aiana 3 – Oeste 3.3 2.8 4.7 3.2 5.9 2.5 1.8 

Aiana 4 – Este 2.0 0.4 2.9 1.1 7.3 1.8 0.6 

Aiana 4 – Oeste 2.0 0.4 2.7 1.0 3.8 1.9 0.6 

Aiana 5 2.2 0.6 3.3 1.2 5.2 2.1 0.7 
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Tabela 3. Valores de fator de enriquecimento (Amostra/Controlo) de metais pesados nos pontos de 
amostragem nos cursos de água que alimentam a Lagoa de Albufeira, na campanha 3 (fevereiro-maio 

2013). Cd: Cádmio; Co: Cobalto; Pb: Chumbo; Ni: Níquel; Cr: Crómio; Cu: Cobre; Zn: Zinco. 

Ponto #Cd #Co #Pb #Ni #Cr #Cu #Zn 

Apostiça 1 – Este 1.9 2.8 4.1 2.0 3.9 1.8 0.5 

Apostiça 1 – Oeste 2.3 2.7 5.5 2.3 6.0 1.9 0.5 

Apostiça 4 1.0 1.5 2.4 1.1 2.3 0.9 0.3 

Ferraria 1.1 1.7 2.8 1.6 4.8 2.3 0.4 

Aiana 1 1.9 3.4 4.1 2.4 5.2 2.1 0.4 

Aiana 2 1.8 1.6 3.9 2.2 4.4 2.1 0.6 

 

Os fatores de enriquecimento para cobalto (Co), níquel (Ni) e zinco (Zn) observados nos 

musgos expostos, são próximos de 1 em praticamente todos os locais, relativamente ao 

controlo o que significa que não há contaminação destes elementos. 

 

3.3 Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (PAH’s) 

Relativamente aos hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (PAH’s), estes foram monitorizados 

mediante a transplantação do musgo aquático Fontinalis antipyretica de uma ribeira controlo 

para dois dos cursos de água que alimentam a Lagoa de Albufeira – o curso de água da 

Apostiça e o de Aiana (Figura 3). Os musgos ficaram expostos por 3 meses em dois períodos 

distintos, um durante o verão/outono (de 20 de agosto de 2012 a 20 de novembro de 2012) e 

outro durante o inverno (de 20 de novembro de 2012 a 21 de fevereiro de 2013). Durante o 

período de verão/outono foi igualmente colocado um transplante no curso de água de 

Ferraria.  

 

Figura 3. Localização dos locais de exposição dos transplantes de musgo no período de verão/outono de 
2012 (Tempo 1) e no período de inverno 2012/2013 (Tempo 2). 

Apostiça 1E

Apostiça 1W Apostiça 4

Ferraria

Aiana 4

Aiana 3

Aiana 2

Apostiça 3
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Dos 16 compostos de PAH’s analisados (os definidos pela EPA como sendo prioritários), apenas 

dois foram detetados de forma consistente – naftaleno (composto por 2 anéis) e fenantreno 

(composto por 3 anéis). Para além destes, foram ocasionalmente detetados outros dois 

compostos: fluoranteno (4 anéis) e fluoreno (3 anéis) (Tabelas 4 e 5).  

Os resultados da análise de PAH’s nos musgos controlo de ambas as campanhas mostraram 

valores abaixo do limite de deteção para todos os compostos, pelo que decidimos considerar 

as concentrações brutas obtidas nos transplantes para analisar as variações espaciais em cada 

período de amostragem. 

Assim, considerando o período de inverno (2012-2013), foi possível verificar um aumento das 

concentrações de fenantreno e naftaleno ao longo do curso de água da Apostiça, à medida 

que nos aproximamos da Lagoa de Albufeira. De facto, as concentrações de fenantreno 

aumentam desde os locais Apostiça 4 e Apostiça 3 até aos locais Apostiça 1. 

Semelhantemente, o composto naftaleno que não era detetável nos pontos a montante 

passou a ser detetado nos locais Apostiça 1 (em ambas as orientações E e W).   

A mesma situação foi verificada em Aiana. Verificou-se um aumento da concentração de 

fenentreno desde o local Aiana 3 (mais a montante) até ao local Aina 4. O composto 

fluoranteno, que não era detetado no local Aiana 3 passou a ser detetado no local Aiana 4.  
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Tabela 4. Concentrações dos 16 PAH’s prioritários nos musgos transplantados para os cursos de água 
que alimentam a Lagoa de Albufeira (Apostiça e Aiana) por 3 meses durante o período de inverno. As 
concentrações representadas por <0,1 correspondem aos valores abaixo do limite de quantificação 

(LOQ). Unidades: mg/kg. 

 

LOQ Apostiça 1E Apostiça 1W Apostiça 4 Ferraria Aiana 2 

mg/kg 21-02-2013 21-02-2013 21-02-2013 21-02-2013 21-02-2013 

Naftaleno 0.1 < 0.1 < 0.1 0.19 0.25 < 0.1 

Acenaftileno 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 

Acenafteno 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 

Fluoreno 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 

Fenantreno 0.1 0.23 0.39 0.47 0.53 0.19 

Antraceno 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 

Fluoranteno 0.1 < 0.1 0.10 < 0.1 < 0.1 < 0.1 

Pireno 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 

Benzo(a)antraceno 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 

Criseno 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 

Benzo(b)fluoranteno 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 

Benzo(k)fluoranteno 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 

Benzo(a)pireno 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 

Indeno(1,2,3-
cd)pireno 

0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 

Dibenzo(a,h)antraceno 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 

Benzo(g,h,i)perileno 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 

Soma 16 PAHs (EPA)  0.23 0.49 0.66 0.78 0.19 
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Tabela 5. Concentrações dos 16 PAH’s prioritários nos musgos transplantados para os cursos de água 
que alimentam a Lagoa de Albufeira (Apostiça, Aiana e Ferraria) por 3 meses durante o período de 

verão/outono. As concentrações representadas por <0,1 correspondem aos valores abaixo do limite de 
quantificação (LOQ). Unidades: mg/kg. 

 

LOQ Apostiça 1E Apostiça 1W Apostiça 4 Ferraria Aiana 2 

mg/kg 20-11-2012 20-11-2012 20-11-2012 20-11-2012 20-11-2012 

Naftaleno 0.1 0.15 0.24 0.14 < 0.1 < 0.1 

Acenaftileno 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 

Acenafteno 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 

Fluoreno 0.1 0.10 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 

Fenantreno 0.1 0.67 0.39 0.17 0.39 0.40 

Antraceno 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 

Fluoranteno 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 

Pireno 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 

Benzo(a)antraceno 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 

Criseno 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 

Benzo(b)fluoranteno 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 

Benzo(k)fluoranteno 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 

Benzo(a)pireno 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 

Indeno(1,2,3-
cd)pireno 

0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 

Dibenzo(a,h)antraceno 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 

Benzo(g,h,i)perileno 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 

Soma 16 PAHs (EPA)  0.92 0.62 0.31 0.39 0.40 

 

O mesmo padrão foi registado no período de verão (2012) para o curso de água da Apostiça, 

no qual os musgos apresentaram concentrações de fenantreno e naftaleno mais elevadas nos 

locais Apostiça 1 relativamente ao local Apostiça 4. 

O fenantreno é considerado um dos compostos de PAH’s mais abundantes, pelo que a sua 

presença em todos os cursos de água pode ser considerada normal. Contudo, no caso do 

naftaleno, este trata-se de um composto muito reativo e que se decompõe facilmente através 

de reações de fotólise. A sua deteção constante nos cursos de água da Apostiça sugere a 

existência de uma fonte de emissão permanente deste composto, mais concretamente entre 

os locais Apostiça 4 e Apostiça 1. Note-se que o naftaleno não foi detetado em nenhum dos 

outros cursos de água analisado.  

Finalmente, comparando os vários cursos de água analisados, verifica-se que o curso de água 

da Apostiça mostrou ser a principal via de contaminação de PAH’s da Lagoa de Albufeira, já 



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

 

 

20  Entregável 3.2.2.1.a 
Junho de 2013 

 

que foi onde se registaram as concentrações de PAH’s mais elevadas.   

 

Como conclusão geral podemos dizer que o curso de água da Apostiça mostrou ser a principal 

via de contaminação de metais e PAHs e que esses poluentes têm consequências na vitalidade 

destes organismos indicadores pelo que esta ribeira deve ser monitorizada regularmente no 

futuro. 
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