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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 comunidades bentónicas incluem organismos que vivem, durante todo o seu ciclo de vida 

ou parte, em estreita associação com o substrato. Estas integram diferentes componentes 

biológicos de povoamentos vegetais, o fitobentos, e animais, o zoobentos. Este entregável 

incide unicamente sobre as comunidades de macroinvertebrados bentónicos 

(macrozoobentos), ou seja, organismos animais com dimensões superiores a 500 μm. Por 

serem organismos relativamente sésseis, representam um grupo taxonómico apropriado para 

avaliar a influência do impacto natural ou antropogénico ao qual a lagoa está sujeita (ICES, 

2008). 

 

2 Critérios e metodologia 

As amostragens foram efetuadas em maio e setembro de 2012 e março de 2013. Para a 

amostragem da comunidade bentónica foi utilizada uma draga Van Veen com uma área de 

amostragem de 0.05 m2, operada manualmente a partir de uma embarcação. Foram 

recolhidas 3 amostras de sedimento, aleatoriamente em torno de cada uma das estações de 

amostragem, em cada campanha. As amostras foram transportadas para laboratório, lavadas 

num crivo com malha de 500 µm, conservadas em etanol a 70 %, coradas com rosa de Bengala 

e posteriormente triadas.  

A identificação dos organismos foi feita até ao nível taxonómico mais baixo possível. As 

estações de amostragem consideradas nesta análise foram representadas na Figura 1. Para 

além das estações A, B, C, D, M1 e M2, foram também amostradas zonas junto a duas jangadas 
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de miticultura, J1 e J2, especificamente para o ponto 3.3.3 (Monitorização dos invertebrados 

bentónicos). No entanto, estas estações foram também tidas em conta na caracterização 

global da comunidade. 

 

 

Figura 1. Localização das estações de amostragem de macroinvertebrados (a azul) e jangadas 
monitorizadas (J1 e J2, a vermelho). A zona de amostragem de peixes com chincha está também 

assinalada (zona X a amarelo). 

 

3 Resultados 

Nas Tabela 1, 2 e 3, apresentam-se os taxa de invertebrados bentónicos recolhidos nas 

campanhas de maio de 2012, setembro de 2012 e março de 2013, respetivamente. Na Figura 2 

representa-se a percentagem de indivíduos capturados correspondente a cada Classe (ou Filo) 

de invertebrados bentónicos no conjunto das estações de amostragem. 
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Figura 2. Percentagem de indivíduos pertencentes às classes Polychaeta e Oligochaeta (filo Annelida), 
Bivalvia, Gastropoda e Polyplacophora (filo Mollusca), Malacostraca e Insecta (filo Arthropoda), 

Leptocardii (filo Chordata) e aos filos Nematoda e Phoronida. 

 

A comunidade de macroinvertebrados bentónicos da Lagoa de Albufeira é representada 

sobretudo por moluscos bivalves e gastrópodes, com especial destaque para o gastrópode 

Rissoa membranacea. Em maio de 2012 (Tabela 1) a diversidade de espécies manteve-se 

relativamente constante ao longo de toda a Lagoa, com exceção da estação B e das zonas 

adjacentes às jangadas. Neste período nota-se sobretudo uma elevada abundância do 

gastrópode Rissoa membranacea e do bivalve Venerupis decussata ao longo da Lagoa, bem 

como de foronídeos nas estações mais a jusante (C e D) e nemátodes nas zonas adjacentes à 

entrada da Lagoa (M1 e M2). 

No período de setembro de 2012 (Tabela 2) houve um decréscimo considerável no número 

total de taxa contabilizados. Nesta campanha foram capturados foronídeos na zona central da 

Lagoa (estações B e C), mas notou-se uma clara dominância de gastrópodes em toda a Lagoa 

(Figura 2). 
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Tabela 1. Densidade (ind. / m
2
) dos taxa de macroinvertebrados bentónicos identificados nas diferentes estações de amostragem na campanha de maio de 2012 (desvio 

padrão entre parêntesis). n.i.- não identificado. 

Filo Classe Espécie A B C D J1 J2 M1 M2 

Annelida Polychaeta Capitella capitata 
  

26.6 (46.2) 
   

6.6 (11.6) 
 

  
Hediste diversicolor 

  
6.6 (11.6) 

     

  
cf. Micronephthys minuta 

       
6.6 (11.6) 

    Scoloplos armiger             40.0 (0.0)   

Mollusca Bivalvia Abra alba 
   

26.6 (23.0) 
  

13.4 (11.6) 20.0 (20.0) 

  
Cerastoderma glaucum 

 
20.0 (20.0) 

 
40.0 (53.0) 

    

  
Cerastoderma edule 

  
40.0 (69.4) 

   
13.4 (11.6) 26.6 (23.0) 

  
Corbula gibba 13.4 (11.6) 

       

  
Dosinea exoleta 6.6 (11.6) 

 
46.6 (80.1) 

    
6.6 (11.6) 

  
Gouldia minima 

       
26.6 (23.0) 

  
Mytilus edulis 6.6 (11.6) 

      
6.6 (11.6) 

  
Spisula subtruncata 

   
33.4 (30.6) 

  
6.6 (11.6) 

 

  
Turtonia minuta 

      
6.6 (11.6) 6.6 (11.6) 

 
  Venerupis decussata 33.4 (30.6)   20.0 (20.0) 40.0 (40.0)     33.4 (11.6) 80.0 (34.6) 

 
Gastropoda Hydrobia ulvae 

  
6.6 (11.6) 

  
6.6 (11.6) 

  

 
  Rissoa membranacea 300.0 (144.2) 6.6 (11.6) 53.4 (50.4) 33.4 (57.8) 60.0 (53.0) 13.4 (23.0)   6.6 (11.6) 

  Polyplacophora Polyplacophora n.i.               13.4 (11.6) 

Arthropoda Malacostraca Diogenes pugilator 
  

13.4 (23.0) 
   

40.0 (20.0) 73.4 (70.2) 

  
Liocarcinus depurator 

       
13.4 (11.6) 

    Amphipoda n.i.               106.6 (122.2) 

Chordata Leptocardii Branchiostoma lanceolatum             6.6 (11.6) 6.6 (11.6) 

Nematoda   Nematoda n.i.             126.6 (80.8) 46.6 (41.6) 

Phoronida   Phoronida n.i.     526.6 (860.8) 40.0 (69.2)         
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Tabela 2. Densidade (ind. / m
2
) dos taxa de macroinvertebrados bentónicos identificados nas diferentes estações de amostragem na campanha de setembro de 2012 

(desvio padrão entre parêntesis). A estação A encontrava-se a seco neste período do ano. n.i.- não identificado. 

 

Filo Classe Espécie A B C D J1 J2 M1 M2 

Annelida Polychaeta Capitella capitata - 
      

20.0 (20.0) 

    Hediste diversicolor -             6.6 (11.6) 

Mollusca Bivalvia Cerastoderma glaucum - 
  

6.6 (11.6) 
  

6.6 (11.6) 13.4 (23.0) 

  
Dosinea exoleta - 

     
13.4 (11.6) 6.6 (11.6) 

  
Angulus tenuis - 

      
6.6 (11.6) 

 
  Venerupis decussata - 13.4 (11.6)         40.0 (53.0)   

 
Gastropoda Hydrobia acuta - 

  
6.6 (11.6) 20.0 (20.0) 

 
20.0 (20.0) 80.0 (91.6) 

  
Hydrobia ulvae - 26.6 (23.0) 

 
13.4 (23.0) 13.4 (11.6) 

  
26.6 (46.2) 

    Rissoa membranacea - 140.0 (20.0)   106.6 (61.2) 180.6 (94.6)     26.6 (23.0) 

Phoronida   Phoronida n.i. - 93.4 (161.6) 6.6 (11.6)           
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Tabela 3. Densidade (ind. / m
2
) dos taxa de macroinvertebrados bentónicos identificados nas diferentes estações de amostragem na campanha de março de 2013 (desvio 

padrão entre parêntesis). n.i.- não identificado. 

Filo Classe Espécie A B C D J1 J2 M1 M2 

Annelida Polychaeta Capitella capitata 66.6 (98.6) 
       

  
Glycera tridactyla 

      
6.6 (11.6) 

 

  
Hediste diversicolor 

      
20.0 (20.0) 

 

  
Heteromastus filiformis 

      
666.6 (117.2) 13.4 (23.0) 

  
Nephtys hombergii 6.6 (11.6) 

       

  
Pseudopolydora antennata 6.6 (11.6) 

       

 
  Streblospio shrubsolii             113.4 (98.6)   

  Oligochaeta Oligochaeta n.i.             13.4 (23.0)   

Mollusca Bivalvia Abra alba 66.6 (61.2) 
     

886.6 (741.4) 

  
Cerastoderma glaucum 486.6 (155.4) 

    
20.0 (34.6) 

 

  
Corbula gibba 13.4 (23.0) 6.6 (11.6) 

      

  
Dosinea exoleta 

     
3073.4 (2522.0) 80.0 (80.0) 

 

  
Scrobicularia plana 

      
400.0 (207.8) 

  
Spisula subtruncata 6.6 (11.6) 6.6 (11.6) 

      

  
Turtonia minuta 6.6 (11.6) 

       

 
  Venerupis decussata 146.6 (80.8)           46.6 (64.2)   

 
Gastropoda cf. Bulla sp. 

      
6.6 (11.6) 

 

  
Hydrobia acuta 13.4 (11.6) 

       

  
Hydrobia ulvae 93.4 (75.8) 

     
6.6 (11.6) 

 

  
Nassarius reticulatus 

      
6.6 (11.6) 

     Rissoa membranacea 206.0 (162.8) 13.4 (23.0)       20.0 (20.0) 46.6 (41.6)   

Arthropoda Malacostraca Cyathura carinata 
      

100.0 (40.0) 
 

  
Microdeutopus gryllotalpa 40.0 (69.2) 

    
33.4 (57.8) 26.6 (46.2) 

 

 
  Amphipoda n.i.           6.6 (11.6) 140.0 (87.2)   

  Insecta Chironomidae             20.0 (20.0)   

Phoronida   Phoronida n.i. 
 

80.0 (80.0) 6.6 (11.6) 126.6 (30.6) 60.0 (53.0) 280.0 (156.2) 180.0 (243.4) 13.4 (11.6) 
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Em março de 2013 (Tabela 3) verificou-se uma grande diversidade de fauna na estação A, a 

montante, dominada por Cerastoderma glaucum, Venerupis decussata e Rissoa membranacea, 

bem como na estação M1, junto à abertura, composta sobretudo pelo poliqueta Heteromastus 

filiformis e os bivalves Abra alba e Scrobicularia plana. Neste período houve uma clara 

dominância de bivalves (Figura 2) e, ao longo de toda a Lagoa, apenas foronídeos foram 

constantemente capturados, tendo a maioria das amostras das restantes estações revelado 

um número muito reduzido de espécies. 

O decréscimo de abundância e riqueza específica observado em setembro de 2012 segue o 

padrão esperado numa Lagoa cuja abertura ao mar ocorre anualmente no início da primavera. 

De facto, com a redução do input de água doce, aumento de temperatura e redução do nível 

da água no verão, a mortalidade é normalmente elevada, sobrevivendo apenas um grupo de 

espécies mais tolerantes (Cancela da Fonseca et al., 1989). Em março de 2013, com nova 

abertura ao mar, entram novos povoamentos que, no entanto, não se encontravam 

plenamente estabelecidos em toda a Lagoa, concentrando-se na zona mais a montante e junto 

à abertura. Este facto pode não refletir a real distribuição das espécies devido à localização fixa 

das estações de amostragem, no entanto é um indicador de que a abundância seria ainda 

baixa na zona central da Lagoa. 

A predominância de espécies características de águas marinhas em toda a Lagoa de Albufeira 

contrasta com o que se verifica noutras lagoas da costa portuguesa, onde a observação de 

espécies características de água doce é muito frequente (Cancela da Fonseca et al., 1989, 

1999; Carvalho et al., 2011). 
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