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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. 

O espaço lagunar apresenta profundidades crescentes para jusante. O corpo mais profundo 

corresponde à elipse oeste da Lagoa Grande, com profundidades máximas entre 12 e 12.5 m 

(relativo ao nível médio do mar - NMM) no extremo poente, junto ao sopé do talude interno 

dos depósitos interiores. No entanto, a maior parte desta elipse apresenta profundidades 

entre 10 e 12 m (NMM), sendo igualmente esta a profundidade do canal de ligação das elipses 

oeste e leste da Lagoa Grande.  

A elipse leste da Lagoa Grande exibe maioritariamente profundidades entre 8 e 10 m (NMM), 

apresentando declive forte no seu extremo interno, onde as cotas sobem para valores de 0-2 

m (NMM) nas proximidades do delta da ribeira de Aiana e do canal de ligação à Lagoa 

Pequena. A Lagoa Pequena é, na generalidade, pouco profunda (cotas de -2 m NMM), 

apresentando maiores profundidades junto à margem sul (cotas de -6 m NMM). 

A espessura da coluna de água varia consideravelmente no tempo, pelo que, com a barra 

fechada e em anos de pluviosidade elevada, esta pode exceder 20 m na Lagoa Grande e 6 m na 

Lagoa Pequena (embora excecionalmente, como no inverno de 1990 – Freitas e Ferreira, 

2004).  

As características biológicas são fundamentais para estabelecer a dinâmica deste ecossistema 

e identificar situações de rutura. 
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2 Síntese das características físico-químicas do hidrossoma 

lagunar 

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 estas características naturais junta-se a influência antrópica. 

Os resultados obtidos permitem concluir que durante as primeiras 48 h após a abertura da 

barra de maré ocorre a exportação de grande volume de água lagunar superficial para o 

oceano, possibilitando a entrada de água salina oxigenada que contribui como fonte 

renovadora de oxigénio, conduzindo ao aumento da salinidade, à superfície, e do teor de 

oxigénio dissolvido, em profundidade bem como do pH da massa de água lagunar. Esta 

renovação é mais lenta na Lagoa Pequena, podendo demorar mais alguns dias. Para uma 

renovação completa são necessárias semanas ou circunstancialmente meses, sendo o O.D. o 

parâmetro que mais rapidamente se altera, como consequência do seu rápido consumo pela 

degradação da M.O. Este depleção começa assim que as trocas com o oceano diminuem (canal 

assoreado poucos dias antes do encerramento). 

A temperatura da água superficial tem uma relação direta com a temperatura atmosférica e 

por isso a sua variação é predominantemente sazonal. À superfície, como seria de esperar, a 

temperatura da água é mais fria no inverno e mais quente no verão e mantém-se com valores 

semelhantes até cerca de 2 a 4 m de profundidade. A termoclina encontra-se entre os 2-4 e 

6m de profundidade e nela ocorre aumento deste parâmetro no inverno e diminuição no 

verão. A partir dos 6 m de profundidade, a temperatura é novamente homogénea, com águas 

mais quentes no fundo relativamente às superficiais no inverno, verificando-se a situação 

oposta no verão. Em situação de barra fechada, ocorre acentuada estratificação térmica, que 

está relacionada com a estratificação da salinidade, correspondendo aos maiores valores desta 

os valores mais elevados de temperatura. Em situação de barra aberta, existe maior 

homogeneidade na massa de água, podendo igualmente estratificar, embora com menor 

gradiente. 

Quando a barra está fechada, existe forte estratificação da massa de água relativamente à 

salinidade, com uma camada de água doce a salobra que flui sobre uma camada de água 

salobra a salgada, mais densa. A haloclina (faixa de maior variação da salinidade com a 

profundidade) ocorre normalmente entre 2-3 m e 5-6 m de profundidade. Em situação de 

barra aberta, ocorre grande homogeneidade da salinidade ao longo da coluna de água; a 

salinidade é mais baixa durante a época das chuvas e semelhante à da água do mar (35 ‰) na 

época estival. A salinidade na Lagoa Grande é normalmente superior à da Lagoa Pequena 

devido à existência de fluxo fluvial mais importante que desemboca nesta última.   



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

 

 

Entregável 3.2.3.a  11 
Junho de 2013 
 

O oxigénio dissolvido na água provém da atmosfera ou da atividade fotossintética. Essencial ao 

metabolismo respiratório de todos os organismos aquáticos aeróbios, é uma das variáveis 

fundamentais para os biota dos ambientes lagunares. A solubilidade do oxigénio na água é 

influenciada de modo não linear pela temperatura (quanto mais elevada a temperatura maior 

é a solubilidade) e pela salinidade (a solubilidade diminui exponencialmente com o aumento 

do conteúdo em sais, sendo cerca de 20 % menor na água do mar que na água doce). Em 

situação de barra fechada, os valores de oxigénio dissolvido são mais elevados à superfície e 

uniformes até cerca de 2-3 m de profundidade, devido quer à mistura com o oxigénio 

atmosférico quer devido à biomassa existente na camada fotossensível da coluna de água. A 

oxiclina (faixa de maior variação do oxigénio dissolvido com a profundidade) ocorre entre 2 e 

4-6 m (grande variação de gradiente), sendo este parâmetro novamente homogéneo até ao 

fundo, com valores típicos próximos de zero (condições anóxicas). De acordo com alguns 

autores, concentrações extremamente baixas de oxigénio dissolvido, inferiores a 4 mg/L, são 

preocupantes do ponto de vista ambiental, o que pode acontecer na Lagoa de Albufeira a 

pouca profundidade, principalmente em situação de ausência de barra de maré. No entanto, 

em barra aberta, o oxigénio dissolvido pode ter valores mais homogéneos ao longo da coluna 

de água se esta tiver grande percentagem de renovação. Porém, no caso de uma fraca 

renovação da massa de água lagunar, a estratificação e condições de anoxia junto ao fundo, 

podem perdurar. 

De um modo geral, pode afirmar-se que a atividade de miticultura tem interferência no total 

da percentagem de saturação de O.D. na coluna de água próxima, principalmente no 

epilimnion, podendo registar-se reduções até 50 % do valor deste parâmetro relativamente às 

águas lagunares nas imediações das jangadas mas fora da sua influência. 

Os valores de anidrido carbónico livre na água lagunar da Lagoa de Albufeira são baixos de 

forma geral à superfície, aumentando junto ao fundo em situações de anoxia (normalmente 

em situação de barra fechada) pela degradação da matéria orgânica do sedimento. A 

concentração deste componente nas águas lagunares é controlada, não só pela degradação da 

matéria orgânica mas também pelos valores de pH, que sendo superiores a 8.3 inibem a 

manutenção do carbono em CO2, promovendo a sua passagem a ião carbonato (CO3
2). A 

variação das concentrações dos sulfitos e sulfatos na água lagunar são um reflexo, 

principalmente, dos valores de salinidade do hidrossoma mas em profundidade podem ter 

sido sobrestimados, principalmente nas campanhas em que o hidrossoma se encontra 

fortemente estratificado, com hipolimnion anóxico e redutor. Nestas condições é sabido que é 

comum o aparecimento de H2S, em detrimento de espécies oxidadas (SO4
2-). Uma possível 

deficiente preservação das amostras pode ter induzido a oxidação precoce do S. O fósforo 

total só ocorre em quantidade mensurável na água lagunar em situação de barra aberta. Os 

hidrocarbonetos totais só ocorrem acima do limite de quantificação em abril e junho de 2011, 

sendo os valores obtidos em Junho inferiores aos de abril. Não sendo mensuráveis nas águas 

das ribeiras afluentes, podem ter origem no próprio sistema lagunar. Os fenóis e o azoto 

amoniacal, ocorrem de forma geral abaixo do limite de quantificação ou muito próximo deste. 
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Os nitritos e nitratos, e por vezes o azoto amoniacal, surgem em concentrações mais elevadas 

na região a montante, sugerindo uma possível proveniência da bacia hidrográfica. 

 

3 Síntese das características das linhas de água afluentes 

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. Os valores de pH são elevados (águas fracamente alcalinas a alcalinas), podendo 

pontualmente ser superiores a 9 na ribeira de Aiana. As águas destas ribeiras estão quase 

sempre subsaturadas em oxigénio dissolvido 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. 

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

Hidrocarbonetos Totais estão sempre abaixo do limite de quantificação nas águas das ribeiras. 

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.  

A biomonitorização das ribeiras mostra que os pontos avaliados apresentaram valores de 

contaminação por metais pesados baixos, com valores de enriquecimento iguais ou inferiores 

a 3 para o cádmio (Cd) e o cobre (Cu). O chumbo (Pb) exibe 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. O elemento em que se 

observaram maiores alterações foi o crómio (Cr), o qual apresentou fatores de enriquecimento 

entre 3 e 7 que se podem dever a períodos de elevada escorrência que transportam elevadas 

quantidades de solos para as ribeiras. Os fatores de enriquecimento para cobalto (Co), níquel 

(Ni) e zinco (Zn), são próximos de 1 em praticamente todos os locais, o que significa que não 

há contaminação destes elementos. 

Dos 16 compostos de PAH’s (hidrocarbonetos aromáticos policíclicos) analisados (os definidos 

pela EPA1 como sendo prioritários), apenas dois foram detetados de forma consistente – 

naftaleno e fenantreno. Para além destes, foram ocasionalmente detetados outros dois 

                                                           
1
 United States Environmental Protection Agency 
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compostos: fluoranteno e fluoreno. As concentrações mais elevadas foram encontradas na 

ribeira da Apostiça, pelo que esta ribeira deve ser monitorizada regularmente no futuro. 

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, o naftaleno é um 

composto muito reativo e que se decompõe facilmente através de reações de fotólise; a sua 

deteção constante na Apostiça (não foi detetado em nenhum dos outros cursos de água 

analisado), sugere a existência de uma fonte de emissão permanente. Pode ter origem em 

pesticidas usados na agricultura ou em queimadas. 

De acordo com a classificação QBR, os troços observados das ribeiras da Lagoa de Albufeira 

podem ser classificados desde má a boa qualidade. A ribeira de Aiana apresenta má 

qualidade/degradação extrema e encontra-se muito eutrofizada mais a montante e exibe 

qualidade pobre/alteração forte e encontra-se muito a extremamente eutrofizada mais a 

jusante. A ribeira da Apostiça apresenta boa qualidade/alguma perturbação e encontra-se 

extremamente eutrofizada mais a montante e exibe qualidade suficiente/grande perturbação 

e encontra-se muito eutrofizada mais a jusante. A ribeira da Ferraria Apostiça apresenta boa 

qualidade/alguma perturbação e encontra-se extremamente a muito eutrofizada mais a 

montante e exibe qualidade pobre/alteração forte e encontra-se eutrofizada mais a jusante. As 

perturbações que mais se fazem sentir nas ribeiras são antropogénicas, com estruturas rígidas 

(como estradas) a atravessarem as ribeiras e exploração agrícola nas suas margens, fatores 

mais notórios na ribeira de Aiana. Estas condições não permitem o desenvolvimento da 

vegetação ribeirinha natural, resultando numa integridade ecológica menor.  

 

4 Síntese das características biológicas do sistema 

4.1 Flora e vegetação 

Na área da Lagoa de Albufeira foram identificadas 3 zonas de vegetação: (1) vegetação 

envolvente à laguna, constituída por espécies associadas a locais mais secos e plantas 

ocasionalmente encontradas nas proximidades de zonas marginais; (2) vegetação de margem 

de laguna, constituída por helófitas adaptadas às flutuações do nível da água; (3) vegetação 

hidrofítica, ocupando a massa de água da laguna. 

Foram delimitadas 21 unidades na área de estudo distribuídas por formações herbáceas, 

arbóreas e arbustivas, e incluindo as estruturas rígidas existentes na área de estudo: Acacial, 

Areias com vegetação, Canavial, Caniçal, Chorão, Eucaliptal, Juncal, Linha de Água, Pinhal 

Bravo, Pinhal Manso, Pinhal Misto, Prado, Prado salgado, Salgueiral, Silvado, Comunidade de 

Spartina, Tamargal, Vegetação Dunar – cordão dunar, Vegetação da Massa de água, Solo nu, 

Urbano. 
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A massa de água ocupa 58 % da área total. As areias expostas com solo nu representam uma 

parte importante da área de estudo, distribuindo-se de este a oeste em ambas as margens e 

ocupando 11.4 % da área total (e 27.2 % da área terrestre, i.e, excluindo a massa de água). 

Estas zonas de solo exposto são maioritariamente zonas inundáveis, sujeitas a elevadas 

variações de encharcamento. Quanto às comunidades de vegetação envolventes da laguna, o 

Pinhal Manso é o que ocupa maior área (0.205 km2), representando 8.4 % da área total de 

estudo. Esta unidade de vegetação possui várias formações, sendo a mais representativa a de 

Pinhal Manso com Matos (ocupando 10.4 % da área terrestre existente), e a mais pontual a de 

Pinhal Manso com Juniperus navicularis apenas presente na margem norte. Os prados, que 

incluem zonas húmidas de transição e mais xéricas, ocupam 4.2 % da área total 

(representando 10.1 % das formações vegetais existentes). Apenas presente nas dunas a oeste 

(cordão dunar embrionário e duna primária), encontra-se uma vegetação dunar típica que 

ocupa 3.1 % da área de estudo, o que representa 7.3 % da área terrestre existente. Os juncais 

identificados, existentes em ambas as margens, incluem várias formações (que dependem das 

espécies constituintes e sua dominância) e ocupam 2.5 % da área de estudo, sendo uma das 

principais formações de interface com a zona aquática. Os caniçais ocupam maioritariamente 

as margens da Lagoa Pequena e formam manchas homogéneas com uma área de ocupação de 

2.5 % da área total de estudo, ou seja, 6 % da área de ocupação potencial terrestre. As 

restantes unidades de vegetação apresentam uma área de ocupação menor, sendo mais 

pontuais na área de estudo (<2.5 % de ocupação da área total). As zonas de maior impacto 

humano foram encontradas na margem sul, que incluem o parque de campismo e as 

habitações, representando uma parte significativa desta margem (2.12 % da área de estudo). 

Muito provavelmente, por influência das pressões antropogénicas, a vegetação da margem sul 

encontra-se mais fragmentada.  

As ameaças identificadas na área de estudo, para além do impacto humano direto, causado 

pelas estruturas físicas e pisoteio (mais intenso na margem sul), incluem a presença de 

algumas espécies de plantas infestantes, invasoras e com potencial invasor. Das referidas no 

Decreto-Lei 565/99, a Acacia cyanophylla encontra-se presente em mancha na zona oeste da 

margem norte (impacto significativo) e a Acacia longifolia encontra-se pontualmente dispersa 

por toda a área de estudo; Carpobrotus edulis encontra-se pontualmente em várias 

comunidades vegetais, mas forma também agregados monoespecíficos na margem sul a oeste 

(sendo o seu impacto mais significativo). Outra espécie a ter em conta devido ao seu elevado 

potencial invasor é Arundo donax (cana-comum) presente em manchas na margem sul. A 

presença destas espécies é mais representativa a oeste, e em alguns casos em agregados não 

pontuais, podendo representar uma ameaça à vegetação natural da área de estudo.  

Os valores de biomassa de macrófitas observados na Lagoa de Albufeira estão dentro de 

valores observados para algumas lagoas europeias, embora bastante abaixo dos valores 

observados para a Lagoa de Melides na mesma altura do ano e abaixo dos valores máximos da 

Lagoa de Santo André. 

 



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

 

 

Entregável 3.2.3.a  15 
Junho de 2013 
 

4.2 Fitoplâncton 

O grupo de fitoplâncton mais abundante são as diatomáceas, tendo as cianobactérias e as 

criptófitas uma expressão reduzida. Em relação aos dinoflagelados, existe um aumento no 

outono, diminuindo na primavera e praticamente desaparecendo no verão. As espécies de 

diatomácea variam no espaço, sendo as mais abundantes: Chaetoceros sp., Cerataulina sp., 

Cylindrotheca closterium, Diploneis sp. e Nitzshia sp.. Em relação aos dinoflagelados, destaca-

se a espécie Scripsiella trochoidea cf, espécie potencialmente tóxica.  

A comunidade fitoplanctónica da Lagoa de Albufeira é uma comunidade típica de lagunas 

costeiras em bom estado ecológico, com elevada diversidade específica e predominância de 

diatomáceas.  

 

4.3 Macroinvertebrados bentónicos 

A comunidade de macroinvertebrados bentónicos da Lagoa de Albufeira é representada 

sobretudo por moluscos bivalves (Venerupis decussata, Cerastoderma glaucum, Abra alba e 

Scrobicularia plana) e gastrópodes, com especial destaque para o gastrópode Rissoa 

membranacea. Ocorrem ainda foronídeos, nemátodes e o poliqueta Heteromastus filiformis.  

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. 

As abundâncias e riqueza específica variam ao longo do ano. 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. Com a 

abertura ao mar, entram novos povoamentos que, no entanto, não se estabelecem em toda a 

Lagoa, concentrando-se no ano de 2013 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, mas é um indicador de que a abundância seria ainda baixa na zona central da 

Lagoa. 

 

4.4 Comunidade de peixes 

A comunidade de peixes foi avaliada com chincha num local da margem, o que pode ter 

contribuído para os resultados obtidos. A utilização de dados provenientes de outras artes de 

pesca ao longo da lagoa poderia eventualmente mitigar algumas das lacunas encontradas na 

amostragem, mas teria um impacto consideravelmente maior na sua estabilidade. 

No total foram identificadas 17 espécies de peixes, pertencentes a 5 famílias. Destaca-se a 

taínha (Liza aurata), o bodião-cinzento (Symphodus cinereus), o sargo-safia (Diplodus vulgaris) 
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e a choupa (Spondyliosoma cantharus). Tal como no caso dos invertebrados bentónicos, a 

maioria das espécies são marinhas, o que confirma estudos do final da década de 1980 e de 

90, quando existiriam cerca de 60 espécies de peixes na Lagoa de Albufeira maioritariamente 

marinhas. É de notar também o decréscimo da abundância e riqueza específica que ocorre 

desde o período da abertura ao mar até ao período após o verão, típico destes sistemas. 

Relativamente a outros sistemas lagunares, os valores encontrados nas campanhas foram mais 

baixos. No entanto, tal pode dever-se às condições de amostragem. 
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