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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, com o intuito de evitar a eutrofização do 

hidrossoma lagunar. 

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 

(referente 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 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 Lagoa de Albufeira recebe sedimentos do continente, por via fluvial e através da erosão das 

margens e do mar, pela barra de maré em situação de barra aberta e por episódios de 

galgamento em situação de barra fechada. 



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

 

 

10  Entregável 3.3.1.a 
Junho de 2013 

 

Na Lagoa Grande existem várias jangadas para produção de mexilhão. O mexilhão (Mytilus 

edulis) é um molusco bivalve séssil, isto é, vive fixo ao substrato - rochas ou estruturas 

construídas pelo homem, facilitando a criação de culturas de mexilhão – miticultura. Sendo 

organismos filtradores eficientes, podem atingir elevadas biomassas em áreas onde a 

predação e a competição é baixa, como é o caso das culturas de mexilhão). Após ensaios bem-

sucedidos na década de 70/80 com o apoio do antigo Instituto de Investigação das Pescas, foi 

introduzida na Lagoa de Albufeira a produção de elevada densidade de mexilhões em jangadas 

flutuantes com cordas suspensas, que servem de substrato de crescimento (Silva et al., 2004). 

Atualmente, esta é uma das atividades mais relevantes do ponto de vista económico a nível 

das comunidades piscatórias locais, em alternância com a pesca e outras atividades associadas 

ao sector terciário. Em 2003 existiam 15 jangadas licenciadas, dispersas na Lagoa Grande, 

ocupando uma área superior a 2000 m2 (Mendes, 2003) (~130 m2/jangada), sendo este valor o 

máximo permitido no artigo 92º do POOC (Plano de Ordenamento da Orla Costeira) Sintra-

Sado, aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros nº 86/2003 de 25 de junho. De 

acordo com o ICNB (2007a), das 14 jangadas licenciadas, somente 2 a 4 é que se encontravam 

em pleno funcionamento na Lagoa Grande.  

Segundo a Portaria nº 6611/95 de 26 de junho, não seria admitida a construção de novas 

jangadas enquanto não houvesse a realização de estudos específicos que determinassem o 

número de unidades a manter, a sua melhor localização e a respetiva configuração de 

harmonia com a capacidade do sistema (exceto para efeitos de substituição de uma das 14 

jangadas existentes devido motivos de mau estado de conservação, não podendo ocorrer uma 

alteração significativa da sua carga). 

De acordo com Leal (1989), a Lagoa de Albufeira apresenta boas condições para a prática de 

miticultura, aferidas através da taxa de crescimento do mexilhão, resultando numa produção 

anual de aproximadamente 45 toneladas/jangada. Por sua vez, Mendes (2003) indica ~500 

toneladas como a produção média anual de mexilhão, correspondendo a um valor aproximado 

de 250 000 euros; estes dados são similares aos obtidos por Peneda (1985, in Silva, 2006), que 

calculou uma produção de mexilhão de 430 toneladas/ano em 14 jangadas, correspondendo a 

um valor aproximado de 50 000 contos (≈250 000 euros).  

O crescimento e desenvolvimento desta atividade dependem das condições do local onde os 

organismos se encontram, sendo estas condições fortemente influenciadas pelo regime de 

ligação da laguna ao oceano, uma vez que este determina muitos fatores naturais importantes 

para o desenvolvimento do mexilhão (salinidade, oxigénio dissolvido, circulação de água e 

nutrientes). Em períodos de barra fechada (inexistência de contacto entre o oceano e a 

laguna), a oxigenação e conteúdo em nutrientes da água lagunar diminui (Freitas, 1995; 

Coutinho, 1998; Monteiro, 2001), podendo conduzir à mortalidade de parte da produção 

(Quintino e Rodrigues, 1985); este é, segundo ICNB (2007b), um dos motivos pelo qual a 

tradicional abertura da barra de maré da Lagoa de Albufeira constitui uma mais-valia 

económica, ao possibilitar a renovação da água da laguna. De facto, esta intervenção é 
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essencial para a prevenção de fenómenos de eutrofização e para o melhoramento da 

qualidade da água. 

Neste Entregável apresentam-se os resultados dos ensaios realizados para avaliação da 

influência das plataformas de mexilhão nos sedimentos de fundo da Lagoa de Albufeira. 

 

2 Evolução do número de jangadas na Lagoa de Albufeira 

De modo a estabelecer a evolução do número de jangadas de miticultura e da área que 

ocupam no espaço lagunar, procedeu-se à digitalização das fotografias aéreas da Lagoa de 

Albufeira dos anos de 1980, 1986, 1989 (à escala aproximada de 1:15000, obtidas no antigo 

Instituto Geográfico e Cadastral, resultantes de um voo da Força Aérea Portuguesa a 4 de 

junho, 12 de maio e 9 de março, respetivamente), 1997 e 2002 (ambas à escala 1:8000, 

adquiridas ao INAG1), 2010 (ortofotomapa com resolução espacial de 0.50 m, produzidos pela 

atual Direção Geral do Território, tendo por base fotografias aéreas digitais obtidas no voo 

IGP/IFAP de 7 de maio de 2010) e 2011 (fotografia aérea de alta resolução (1 m) providenciada 

pelo antigo Instituto Geográfico Português (IGP), à qual se acedeu através do serviço “World 

Imagery” do software ArcGIS), as quais foram posteriormente georreferenciadas com base no 

ortofotomapa de 2004 (com resolução espacial de 0.50 m, produzidos pela atual Direção Geral 

do Território, tendo por base fotografias aéreas digitais obtidas no voo IGP/DGRF de 14 de 

novembro de 2004). Para cada ano identificou-se o número de jangadas existentes e calculou-

se uma área num raio de 25 m, a partir do centro de cada uma, para definir a área total 

ocupada e sob a influência destas infraestruturas. O número de jangadas existentes no espaço 

lagunar nos anos 2004, 2007 e 2009 foi contabilizado através da observação das fotografias 

aéreas disponibilizadas no programa Google Earth, e para o ano 2008 recorreu-se a fotografias 

aéreas oblíquas obtidas no SiARL - Sistema de Administração do Recurso Litoral 

(http://www.siarl.igeo.pt). Foi considerada como uma jangada qualquer infraestrutura isolada, 

ou quando na proximidade de outra não aparentasse estar unida, incluindo infraestruturas em 

estado de desmantelação. Devido à variabilidade da qualidade da imagem das fotografias 

aéreas, existe um erro associado à contagem do número de jangadas; efetivamente, jangadas 

muito próximas podem ser contabilizadas como uma única infraestrutura, ou jangadas de 

pequena dimensão não serem percetíveis. 

Em 1980 existiam três jangadas na elipse ocidental da Lagoa Grande (Figura 1), influenciando 

4700 m2 (Tabela 1), mas num intervalo de 6 anos, o espaço abrangido por estas infraestruturas 

aumentou aproximadamente 8 vezes.  

 

 

                                                           
1
 Ex-Instituto da Água, atual APA, IP. 
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Figura 1. Localização das jangadas de miticultura na Lagoa de Albufeira, e respetiva área de influência, 
em 1980 

 

Na segunda metade da década de 80 (anos 1986 e 1989) existiam jangadas distribuídas ao 

longo da Lagoa Grande e o seu número rondava as duas dezenas (Figura 2 e Figura 3, Tabela 

1); porém, para os anos analisados, verificou-se o reposicionamento de algumas das 

estruturas.  

 

Figura 2. Localização das jangadas de miticultura na Lagoa de Albufeira, e respetiva área de influência, 
em 1986 
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Figura 3. Localização das jangadas de miticultura na Lagoa de Albufeira, e respetiva área de influência, 
em 1989. 

 

A observação de fotografias obtidas em 1993, a partir de um avião de asa alta, permite 

verificar a presença de jangadas nos dois corpos aquosos que constituem a Lagoa Grande 

(Figura 4, Figura 5, Figura 6), havendo menos duas jangadas na elipse leste comparativamente 

a 1989 (Tabela 1). No mesmo ano, na elipse mais ocidental da laguna em estudo existiam 12 

jangadas, estando três destas infraestruturas nas proximidades das cúspides que segmentam a 

Lagoa Grande (Figura 6, Tabela 1).  

 

 

Figura 4. Vista aérea parcial da Lagoa de Albufeira (1993). 
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Figura 5. Jangadas na elipse leste da Lagoa Grande (vista de sul para norte), em 1993. 

 

 

Figura 6. Jangadas na elipse ocidental da Lagoa Grande (vista de Norte para Sul), em 1993. 

 

No ano 1997, na elipse ocidental da Lagoa Grande (área totalmente abrangida pela fotografia 

aérea) foram identificadas 22 jangadas; na área visível da elipse leste da Lagoa Grande existe 

uma jangada junto à margem Norte (Figura 7), sendo provável que o aumento do número de 

jangadas a oeste se deva em parte a deslocalização de estruturas anteriormente na elipse 

leste. Cerca de duas dezenas de jangadas foram reconhecidas no extremo oeste da Lagoa de 

Albufeira em 2002, correspondendo a uma área de influência de 48000 m2 (Figura 8, Tabela 1); 

contudo, apenas uma pequena porção da superfície lagunar surge na fotografia aérea do ano 

em causa. A observação de fotografias áreas de 2002, no programa Google Earth, permitiu 

identificar a presença de 3 jangadas na elipse leste da Lagoa Grande (Figura 9, Tabela 1). 
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Figura 7. Localização das jangadas de miticultura na Lagoa de Albufeira, e respetiva área de influência, 

em 1997. 

 

 
Figura 8. Localização das jangadas de miticultura na Lagoa de Albufeira, e respetiva área de influência, 

em 2002. 
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Figura 9. Jangadas na elipse leste da Lagoa Grande, em 2002 (adaptado de Google Earth, 19/06/2002). 

 

Em 2003, em fotografias obtidas a partir de um avião de asa alta, constata-se que na elipse 

ocidental da Lagoa Grande o número de jangadas permanece em torno das duas dezenas, 

existindo três jangadas na elipse leste (Figura 10, Figura 11, Tabela 1). A redução do número 

de jangadas relativamente ao ano anterior, e aumento do seu número no ano seguinte, 

possivelmente deve-se ao facto de através das fotografias não se conseguir identificar 

jangadas de dimensões reduzidas ou em estado de desmantelamento.  

 

 

Figura 10. Jangadas na elipse ocidental da Lagoa Grande (vista de leste para oeste), em 2003. 
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Figura 11. Jangadas na elipse leste da Lagoa Grande (vista de sudeste para noroeste), em 2003. 

 

Em julho/agosto de 2004 existiam 24 jangadas de miticultura na elipse oeste da Lagoa Grande, 

tendo havido uma redução do número destas infraestruturas na Lagoa Pequena (Tabela 1). 

Entre 1980 e 2002 houve um aumento do número de jangadas e da respetiva área afetada 

pelas atividades aí praticadas; mas em novembro 2004, apesar de haver um incremento do 

número de jangadas de miticultura na elipse oeste da Lagoa Grande (Figura 12, Tabela 1), a 

área sob a sua influência era 8 % inferior.  

 

 

Figura 12. Localização das jangadas de miticultura na Lagoa de Albufeira, e respetiva área de influência, 
em 2004. 
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Desde 2004 que o número de jangadas de miticultura na Lagoa Grande, e consequentemente 

da área sob a sua influência, tem vindo a diminuir, passando a existir em 2011 um total de 19 

infraestruturas (Figura 12 a Figura 14, Tabela 1).  

 

Figura 13. Localização das jangadas de miticultura na Lagoa de Albufeira, e respetiva área de influência, 
em 2010. 

 

 

Figura 14. Localização das jangadas de miticultura na Lagoa de Albufeira, e respetiva área de influência, 
em 2011. 
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Em 2008 existiam 21 jangadas (Tabela 1, Figura 15, Figura 16). 

Nos anos consecutivos de 2010 e 2011 contabilizaram-se 19 e 18 jangadas de miticultura 

(Figura 13 e Figura 14, Tabela 1), respetivamente, dispersas ao longo das mesmas zonas da 

Lagoa Grande, havendo para este par de anos uma sobreposição de 21000 m2 das áreas sob a 

influência destas infraestruturas (58 e 61 % da área total de 2010 e 2011, respetivamente). No 

período compreendido entre 2004 e 2011 (Figura 12 a Figura 14, Tabela 1) verifica-se somente 

a presença de uma jangada na elipse leste da Lagoa Grande, que permaneceu sensivelmente 

na mesma zona; porém na área ocidental deste corpo lagunar de 2005 para 2010 e 2011 

ocorreu uma redução do número de infraestruturas em sensivelmente uma dezena de 

jangadas (Figura 12).  

 

Tabela 1. Jangadas existentes na Lagoa Grande e respetiva área de influência (n.d. – não determinada). 

Data Nº de jangadas 
Localização 

Lagoa Grande 
Área (m

2
) 

1980 
3 Elipse W 4700 
0 Elipse E 0 

1986 
12 Elipse W 23500 

9 Elipse E 14000 

1989 
12 Elipse W 23500 

10 Elipse E 13000 

1993 
12 Elipse W n.d. 
7 Elipse E n.d. 

1997 
22 Elipse W 34500 

1 (visível)  Elipse E 2000* 

2002 
24 Elipse W 48000 
3 Elipse E n.d. 

2003 
18 Elipse W n.d. 

3 Elipse E n.d. 

2004 
(4/7, 8/7, 4/8) 

24 Elipse W n.d. 

1 Elipse E n.d. 

2004 
(14/11) 

27 Elipse W 44000 
1 Elipse E 2000 

2007 
22 Elipse W n.d. 

1 Elipse E n.d. 

2008 
20 
1 

Elipse W 
Elipse E 

n.d. 
n.d. 

2009 
20 Elipse W n.d. 
1 Elipse E n.d. 

2010 
19 Elipse W 34000 

1 Elipse E 2500 

2011 
18 Elipse W 32000 

1 Elipse E 2500 

 

 



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

 

 

20  Entregável 3.3.1.a 
Junho de 2013 

 

 

Figura 15. Jangadas na elipse oeste da Lagoa Grande (vista de norte para sul), em 2008. 

 

 
Figura 16. Jangadas na elipse leste da Lagoa Grande (vista de este para oeste), em 2008. 

 

Tendo em conta a posição das infraestruturas de miticultura para os 8 anos analisados, uma 

área do fundo lagunar correspondente a 146200 m2 (12 % área da Lagoa Grande) esteve sob a 

influência de uma ou mais jangadas no período compreendido entre 1980 e 2011 (Figura 17). 

Nota-se igualmente a existência de jangadas que, tendo mantido a sua posição relativa, 

aumentaram de dimensão (Figura 18).  
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Figura 17. Área de influência as jangadas de miticultura na Lagoa de Albufeira, relativamente aos anos 
analisados entre 1980 e 2011. 

 

Constata-se que a maioria das jangadas se encontra atualmente na elipse oeste da Lagoa 

Grande, na zona de maior profundidade; porém, inicialmente, as jangadas de miticultura 

ocupavam uma posição mais interna na laguna. Os dois fatores apontados para esta mudança 

são: (1) localização mais próxima das infraestruturas construídas nas margens para uso dos 

pescadores; e (2) fuga à poluição afluente à laguna, essencialmente proveniente da ETAR da 

Carrasqueira (localizada na ribeira da Ferraria), que poderá ter originado ocasionalmente 

mortalidade nos viveiros (Mendes, 2003). Contudo, a alteração da localização das jangadas 

gerou um conflito com as atividades de desportos náuticos, uma vez que passaram a ocupar 

uma área que era utilizada sobretudo pelos praticantes de windsurf (Mendes, 2003). 

 

 

Figura 18. Posicionamento da única jangada existente na elipse leste da Lagoa Grande entre 2004 e 
2009. 
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3 Impacto da cultura do mexilhão na Lagoa de Albufeira 

3.1 Introdução 

De acordo com ICNB (2007b) a miticultura é uma atividade que, quando efetuada de modo 

não-intensivo e adotando algumas regras minimizadoras, apresenta um baixo impacte 

ambiental. Contudo, de acordo com aqueles autores, o modo como se efetua a sua exploração 

nesta laguna apresenta vários aspetos nocivos em termos ambientais, o que associado à 

ausência de medidas de intervenção que garantam a qualidade da água no interior da laguna, 

conduz a uma variabilidade imprevisível em termos de produção. As jangadas de miticultura 

existentes na Lagoa de Albufeira apresentam um impacte visual significativo, devido ao seu 

fabrico artesanal com materiais diversos (madeiras, redes, latas) e a sua incorreta utilização 

pelos miticultores conduz à deposição de materiais poluentes diversos no fundo da laguna 

(ICNB, 2007b).  

De acordo com ICNB (2007b), para o desenvolvimento da miticultura na Lagoa de Albufeira é 

necessário adotar uma política regular de manutenção de um sistema lagunar saudável, 

acompanhada de medidas minimizadoras do seu impacte no sistema, como por exemplo 

exploração não-intensiva, jangadas de baixo impacte visual e proibição da libertação de 

materiais poluentes nos fundos adjacentes às jangadas.  

Os mexilhões são importantes agentes de sedimentação devido à ação de remoção e 

deposição de material particulado em suspensão, e a magnitude destes processos pode ser 

suficiente para influenciar o processo sedimentar (Kautsky e Evans, 1987). De acordo com 

Biggs e Howell (1984, in Kautsky e Evans, 1987), a sedimentação biologicamente mediada pode 

ter a capacidade de dominar sobre os restantes processos de deposição de sedimentos finos 

em estuários. 

A cultura intensiva de organismos filtradores em ambientes de baixa energia, além de 

provocar alterações na sedimentação, pode também conduzir à diminuição do fito e 

microzooplâncton e contribuir para o empobrecimento da fauna ictiológica (Horsted et al., 

1988; Silva et al., 2004). A espécie Mytillus edulis tem uma elevada taxa de filtração, 

conseguindo filtrar quase na totalidade todas as partículas em suspensão na água (filtrando de 

um modo eficaz detritos e fitoplâncton de dimensões superiores a 2-4 μm (Gardiner et al., 

2004)); porém, apenas assimila as partículas orgânicas que são utilizadas no metabolismo, no 

crescimento e na produção de descendência, expelindo para o ambiente as partículas 

inorgânicas e carbonato orgânico (e.g. nanoplâncton calcário) conjuntamente com os produtos 

metabólicos. Estas partículas são agregadas por um muco orgânico e eliminadas sob a forma 

de filamentos fecais (Silva et al., 2004), que se depositam no fundo com os sedimentos. 

Diversos estudos indicam que aproximadamente 70 % do material existente em suspensão é 

capturado pelos mexilhões, sendo 7.8 % desse material utilizado para o crescimento do 

organismo e o restante descartado e regenerado na água adjacente (Gardiner et al., 2004). 
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Consequentemente, a exploração intensiva de bivalves pode levar à diminuição do fito e 

microzooplâncton e contribuir para o empobrecimento das espécies de níveis tróficos 

superiores, nomeadamente da fauna ictiológica (Horsted et al., 1988). Monteiro (2001) 

reporta uma quebra significativa na fração microzooplanctónica nas áreas circundantes às 

jangadas de miticultura na Lagoa de Albufeira. No entanto, considerando toda a área da Lagoa, 

a ausência no zooplâncton de larvas provenientes do meiobentos, comum em miticulturas 

mais intensivas, sugere que o reduzido número e dimensões das jangadas de miticultura em 

funcionamento não tem um impacto significativo ao nível da estrutura e diversidade do 

zooplâncton.   

Assim sendo, o estudo das culturas de Mytillus edulis na Lagoa de Albufeira é relevante do 

ponto de vista ecológico, pois se por um lado aqueles organismos funcionam como sistema de 

alerta para a qualidade da água, por outro importa avaliar o impacte que produzem no meio 

envolvente. 

 

3.2 Características dos sedimentos 

Visando quantificar o impacto da mitilicultura no registo sedimentar da Lagoa de Albufeira, em 

2003 efetuou-se a recolha de partículas em suspensão na coluna de água sob uma jangada da 

elipse oeste da Lagoa Grande (incluindo filamentos fecais dos mexilhões), em situação de barra 

aberta e barra fechada, para posterior análise laboratorial. A recolha do material foi efetuada 

em recipientes plásticos dispostos numa armadilha que suporta até 28 recipientes. Em ambas 

as campanhas a armadilha foi colocada debaixo da jangada, a diferentes profundidades 

(Tabela 2), durante 7 dias (Silva, 2006). 

 

Tabela 2. Resultados da análise sedimentológica dos materiais capturados em armadilha colocada sob 
uma jangada de Mytilus edulis. 

Campanha Profundidade 
das armadilhas 

(m) 

Dados Sedimentológicos 

Data Barra de maré pH 
% 

M.O. 
% elementos 

<63m 
Classificação de 

Flemming 

18-07-2003 
a 

25-07-2003 
presente 11 7,3 16,7 71,4 Vasa arenosa 

25-07-2003 
a 

01-08-2003 
ausente 10 7,4 23,6 76,6 

Vasa ligeiramente 
arenosa 

 

De acordo com Silva (2006), os materiais recolhidos sob as jangadas apresentam teores em 

matéria orgânica e número de cocólitos/g, superiores (duas a três vezes) aos depocentros 

lagunares sem a influência destas estruturas antrópicas. Sendo o Mytilus edulis um molusco 

filtrador, é plausível que nas áreas de miticultura ocorra uma maior quantidade de M.O. e um 

maior número de cocólitos, uma vez que estes são ingeridos pelos mexilhões e posteriormente 
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eliminados sob a forma de pelóides fecais (devido a não serem digeridos) que se acumulam no 

fundo lagunar, principalmente junto às jangadas de miticultura. Verificou-se que em situação 

de barra aberta o teor em M.O. neste local é inferior (17 %) relativamente ao valor observado 

quando não existe ligação entre a laguna e o oceano (24 %) (Tabela 2); contudo, em ambos os 

casos apresentam valores superiores aos dos sedimentos superficiais adjacentes, cujo teor em 

M.O. não excede os 8 %. Relativamente à textura do sedimento, esta atividade parece não 

influenciar a percentagem de partículas de dimensão <63 μm (77 % em situação de barra 

ausente, 71 % em condições de barra aberta), apresentando o material uma textura similar à 

dos sedimentos superficiais recolhidos em estações adjacentes. 

De modo a efetuar uma análise o mais detalhada possível do impacto da cultura do mexilhão 

na sedimentação lagunar, procedeu-se à compilação e atualização de dados de cariz 

sedimentológico, geoquímico e paleoecológico de amostras superficiais do fundo lagunar de 

Albufeira e das suas margens, decorrentes de trabalhos efetuados no Departamento de 

Geologia da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Com o intuito de complementar 

a amostragem existente efetuada no decorrer de 9 campanhas anteriores (Tabela 3), 

procedeu-se no âmbito deste Projeto à recolha de sedimentos superficiais do fundo lagunar 

em 2011 e 2012 (Tabela 4).  
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Tabela 3. Campanhas de amostragem de sedimento superficial da Lagoa de Albufeira existentes na bibliografia. 

Campanha CF1 CF2 CF3 A B C M H I 

Ref. Original 1ª Campanha 2ª Campanha 3ª Campanha A+A1 B C A1+B H I 

Data 
15 de Fevereiro 

de 1990 
18 de Maio de 

1990 
12 de Julho de 

1990 
28 de Fevereiro e 14 

de Março de 2003 
25 de Maio de 

2003 
19 de Junho 

de 2003 
14 de Março  e 25 de 

Maio de 2003 
24 de Março 

de 2005 
17 de Agosto 

de 2005 

# amostras* 36 24 22 20 2 20 40 4 4 

Situação da barra fechada aberta aberta fechada aberta fechada 
fechada (estação 

M1-M15) e aberta 
(estação M16-M31) 

fechada aberta 

Bibliografia Freitas (1995) 

Freitas et al. (2010) 
Silva (2006)  

 Rodrigues et al. 
(2003) 

 

Silva (2006)  

 

Ferraz (2005) 

 

Alday (2004) 

Rodrigues et al. 
(2003) 

 

Ferraz (2005) 

Ferraz (2006) 

Silva (2006) 

Alday (2004) 

Rodrigues et al. 
(2003) 

* nº de amostras existentes no trabalho original 

     
 

Tabela 4. Campanhas de amostragem de sedimento superficial da Lagoa de Albufeira, no âmbito deste projeto. 

Campanha 2011 2012 

Data 13 de Abril de 2011 4 de Abril, 11 de Maio, 3 de Julho e 25 de Julho 

# amostras 9 34 

Situação da barra aberta fechada/aberta 
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Nas 11 campanhas de amostragem efetuadas entre 1990 e 2012 recolheu-se um total de 192 

amostras (Tabela 3, Tabela 4), com recurso a uma draga Van Veen a partir de uma 

embarcação. Em 1990, a campanha CF1 foi efetuada em situação de barra fechada, não 

havendo registo da data de fecho, enquanto nas campanhas CF2 e CF3 havia ligação entre a 

laguna e o oceano. Em 2003, na campanha A o fecho da barra de maré tinha sido registado há 

mais de 2 meses; procedeu-se à campanha B posteriormente à abertura da barra de maré e 5 

dias após o seu fecho natural efetuou-se a campanha C; a recolha dos sedimentos que 

constituem as margens da laguna (Campanha M) foi coincidente com as campanhas A1 e B. Em 

2005, a campanha H ocorreu no dia anterior à abertura artificial da barra de maré, e a 

campanha I realizou-se dentro do período de aproximadamente um mês durante o qual a 

laguna esteve em contacto com o oceano. A campanha de 2011 foi efetuada em situação de 

barra aberta, quase um mês após a sua abertura a 13 de abril de 2011. A primeira campanha 

de 2012, no dia anterior à abertura da laguna, incidiu essencialmente na amostragem da Lagoa 

Pequena e do canal de ligação à Lagoa Grande, uma vez que em situação de barra aberta nem 

sempre é possível aceder a toda a área do espelho de água da Lagoa Pequena; as campanhas 

seguintes, a 11 de maio de 2012, 3 de julho de 2012 e 25 de julho de 2012, foram realizadas ao 

longo da Lagoa Grande em situação de barra aberta. Nas campanhas de 2011 e 2012, incluiu-

se a amostragem de sedimentos do fundo lagunar por debaixo de cordas de miticultura, a 

partir da jangada que as suportava, ou junto a esta infraestrutura (Tabela 5). Previamente ao 

tratamento sedimentológico destas amostras, procedeu-se à separação dos bioclastos de 

mexilhão do sedimento propriamente dito, tendo sido considerado para este efeito conchas 

completas e fragmentos superiores a metade da valva. Os resultados da análise 

sedimentológica estão expressos na Tabela 6. 

 

Tabela 5. Amostragem de sedimento superficial da Lagoa de Albufeira nas jangadas de miticultura, no 
âmbito deste projeto. 

Lagoa Grande Elipse E Elipse W 

Referência 

M
e

x.
1

 

1
2

-J
3

-L
A

 

1
2

-J
4

-L
A

 

1
2

-J
5

-L
A

 

1
2

-J
6

A
-L

A
 

1
2

-J
6

B
-L

A
 

1
2

-J
7

A
-L

A
 

1
2

-J
7

B
-L

A
 

Campanha 2011 2012 

Data 
13 de Abril 

de 2011 
11 de Maio de 

2012 
3 de Julho 
de 2012 

25 de Julho de 2012 
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Tabela 6. Resultados sedimentológicos das amostras de sedimento superficial da Lagoa de Albufeira nas 
imediações de jangadas de miticultura, no âmbito deste projeto (*considerando a % relativa às conchas 

de Mytilus edulis). 

Amostra 
% Mytilus 

edulis 
(≥½concha) 

Sedimento (s/conchas de Mytilus edulis) Amostra Total 

% CaCO3 % M.O. 
% Fração 
Grosseira 

% CaCO3* % M.O. 
% Fração 

Grosseira* 

Mex1 21 18 12 34 35 10 48 

12-J3-LA 40 11 12 42 47 7 65 

12-J4-LA 7 21 11 24 27 10 29 

12-J5-LA 2 15 9 39 17 9 40 

12-J6A-LA 42 10 11 30 48 6 60 

12-J6B-LA 26 14 10 28 36 8 47 

12-J7A-LA 24 15 11 43 35 8 57 

12-J7B-LA 53 11 10 37 59 5 71 

 

Na única jangada existente na elipse leste da Lagoa Grande, recolheu-se uma amostra entre as 

cordas com mexilhão (12-J3-LA), a 4 de abril de 2012, e outra junto ao local onde o 

proprietário da mesma costuma atracar a sua embarcação (Mex.1), a 12 de maio de 2011. Na 

amostra 12-J3-LA, correspondente ao sedimento superficial por debaixo das cordas de 

miticultura, 40 % do seu material são conchas de Mytilus edulis, enquanto na amostra Mex.1, a 

curta distância da amostra anteriormente referida, as conchas de mexilhão constituem 

somente 21 % da amostra total. Em ambos os casos, o sedimento corresponde a uma vasa 

arenosa orgânica (18 % de matéria orgânica) com 42 e 3 4% de elementos grosseiros, 

respetivamente. O teor em CaCO3 é de 11 % no sedimento da amostra 12-J3-LA e de 18 % em 

Mex.1. Num raio de aproximadamente 25 a 40 m do centro da jangada, encontram-se as 

amostras J2 (Campanha 2011) e as amostras 12-J3A-LA e 12-J3B-LA (amostras recolhidas como 

complemento da amostra 12-J3-LA). Estas vasas ligeiramente arenosas, cuja fração arenosa 

corresponde a 11 a 21 % da amostra total, apresentam teores de matéria orgânica entre 7 e 11 

% e em CaCO3 entre 5 e 7 % (Tabela 7).  

  



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

 

 

28  Entregável 3.3.1.a 
Junho de 2013 

 

Tabela 7. Resultados sedimentológicos das amostras na área de influência das jangadas de miticultura 
onde se recolheram as amostras indicadas na Tabela 5. 

Campanha Amostra % Fração Grosseira % M.O. % CaCO3 

CF1 8 18 7 7 

CF1 9 95 1 7 

CF2 8A 47 8 9 

A A5 37 7 11 

C C5 34 10 16 

2011 J2 11 7 7 

2012 12-J6-LA 42 7 21 

2012 12-J3A-LA 21 11 5 

2012 12-J3B-LA 12 10 5 

 

As amostras 12-J4-LA e 12-J5-LA distam entre si ~100 m na direção O-E e foram recolhidas na 

elipse ocidental da Lagoa Grande. Enquanto a 12-J4-LA foi amostrada a 11 de maio de 2012, 

entre as cordas de uma jangada em atividade, a amostra 12-J5-LA foi recolhida a 3 de julho de 

2012, a partir de uma embarcação, junto à lateral sul de uma outra jangada de miticultura em 

atividade. Em ambas as amostras, a componente bioclástica correspondente às conchas de 

Mytilus edulis não excede os 7 % (Tabela 6). No dia de amostragem da 12-J5-LA, devido aos 

ventos de norte, a infraestrutura encontrava-se deslocada para sul; logo, a amostragem foi 

efetuada num local que não costuma estar por debaixo da jangada. Em 12-J4-LA o sedimento é 

uma vasa ligeiramente arenosa (24 % de partículas >63 μm), com um teor em matéria orgânica 

de 11 % e um elevado teor em CaCO3 (21 %); em 12-J5-LA o sedimento é constituído por 39 % 

de partículas> 63μm, sendo classificado como vasa arenosa micácea, cujo teor em matéria 

orgânica e em CaCO3 é de 9 e 15 %, respetivamente. 

As amostras 8 (Campanha CF1) e 8A (Campanha CF2), recolhidas em 1990, encontram-se a 

uma distância entre 25 e 35 m do centro da jangada onde foi recolhida a amostra 12-J4-LA. A 

amostra 8 é uma vasa ligeiramente arenosa (18 % de elementos grosseiros), com 7 % de MO e 

CaCO3; a amostra 8A é uma vasa arenosa (47 % de elementos grosseiros), com 8 % de MO e 9 

% de CaCO3 (Tabela 7). A uma distância compreendida entre 35 e 45 m do ponto de 

amostragem da amostra 12-J5-LA situa-se o ponto de amostragem das amostras A5 e C5, 

recolhidas em 2003. Correspondem a vasas arenosas que possuem 37 e 34 % de elementos 

grosseiros (Figura 18), 7 e 10 % de MO e 11 e 16 % de CaCO3, respetivamente (Tabela 7).  
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Figura 19. Constituição da fração grosseira da amostra C5 da Campanha 2003. 

 

A amostra 12-J6A-LA foi recolhida entre as cordas de uma jangada de miticultura na elipse 

oeste da Lagoa Grande e a uma distância de 17 m obteve-se a amostra 12-J6B-LA, recolhida a 

partir de uma embarcação. Ambas correspondem a vasas arenosas (28 a 30 % de partículas de 

dimensão >63 μm) orgânicas (10-11 % de MO), cujo teor em CaCO3 é 10 % em 12-J6A-LA e 14 

% em 12-J6B-LA, apesar de os bioclastos de mexilhão que as constituem corresponderem a 42 

e 26 % da amostra total, respetivamente (Tabela 6). A amostra do fundo lagunar mais próxima 

destas duas estações, a uma distância entre 45 e os 60 m, é a 12-J6-LA (Campanha 2012), uma 

vasa arenosa (42 % de elementos grosseiros) com teores de MO e de CaCO3 de 7 e 21 %, 

respetivamente (Tabela 7). Os elevados teores de CaCO3 da amostra 12-J6-LA devem-se à 

presença de berbigão de pequena e média dimensão e de pequenos gastrópodes. 

As amostras 12-J7A-LA e 12-J7B-LA recolhidas entre as cordas de uma jangada de miticultura, 

distando 1 m entre si, possuem conchas de mexilhão (no interior de algumas existiam tecidos 

moles que foram contabilizados com pertencentes à concha) que correspondem a 24 e 53 % 

do total da amostra; o teor em CaCO3 da restante amostra é de 15 e 11 %, respetivamente. O 

sedimento é uma vasa arenosa (fração grosseira = 43 e 37 %, respetivamente) com ~10-11 % 

de MO. Entre 50 a 100 m destes pontos de amostragem, mas ocupando uma posição mais 

interna na laguna, foram recolhidas as amostras 8A, C5, 8, A5 em diferentes campanhas de 

amostragem. As últimas 4 amostras mencionadas correspondem a vasas ligeiramente arenosas 

a vasas arenosas (fração grosseira compreendida entre 18 e 47 %), com teores de MO de 7-10 

% e de CaCO3 de 7-16 % (Tabela 7). A amostra 9 (Campanha CF1) localiza-se a cerca de 90 m 

das amostras 12-J7A-LA e 12-J7B-LA, apresenta uma posição marginal e é uma areia (95 % de 

elementos grosseiros), com um baixo teor em MO (1 %) e 7 % de CaCO3 (Tabela 7). 
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A 31 de outubro de 2012 instalou-se uma nova armadilha de sedimento na jangada de 

miticultura existente na elipse leste da Lagoa Grande (Figura 20). A armadilha de sedimento, 

constituída por 20 recipientes de coleta, foi colocada entre as cordas com mexilhão a 6 m de 

profundidade relativamente ao plano de água lagunar, cuja cota era de 1.3-1.4 m (NMM). 

 

 

Figura 20. Armadilha de sedimento colocada, a 31 de outubro de 2012, sob a jangada de miticultura da 
elipse leste da Lagoa Grande. 

 

O tipo e a quantidade de sedimento acumulado foram monitorizados durante 

aproximadamente quatro meses (Figura 21, Figura 22; Tabela 8). A 21 de março, 141 dias após 

a implantação da armadilha de sedimento, todos os recipientes de coleta foram removidos 

(Figura 23) verificando-se que durante este período houve a acumulação de 9 a 23 g de 

sedimento, correspondendo a deposição diária de material entre 0.07 a 0.16 g (Tabela 8). O 

conteúdo sedimentar nos 20 recipientes é idêntico, sendo constituído por vasa arenosa com 

fragmentos bioclásticos, fibras vegetais e um conteúdo variável em conchas de Mytilus edulis e 

Cerastoderma edule; porém no recipiente de colecta #19, que apresenta uma taxa de 

acumulação de 0.09 g dia-1, não existem conchas de Cerastoderma edule o que deverá ser 

responsável esta amostra apresentar um peso menor. A presença das conchas de mexilhão e 

de berbigão devem ser resultantes da atividade de miticultura ocorrente na jangada. Destaca-

se que em alguns recipientes de coleta desenvolveram-se algas de dimensões consideráveis, 

sendo nesses a quantidade de sedimento acumulado em termos volumétricos superior; o 

recipiente de coleta #20 é um exemplo, apresentando uma acumulação de 83 cm3 de material 

em 57 dias (2.4 cm3 dia-1) entre 22 de novembro e 27 de dezembro de 2012.  

Em cada campanha, após a instalação da armadilha, removeu-se um recipiente de coleta que 

foi transportado para o Laboratório de Processos Costeiros do Departamento de Geologia da 

FCUL. A 7 de novembro de 2012, 21 de novembro de 2012, 27 de novembro de 2012, 30 de 
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janeiro de 2013 e 22 de fevereiro de 2012 foram removidos os recipientes #20, #12, #16, #17 e 

#8, respetivamente, cujo conteúdo de um modo geral correspondia a uma mistura de vasa e 

areia, com pequenos fragmentos bioclásticos e gastrópodes de pequena dimensão. Nos cinco 

recipientes de coleta mencionados, até à data da sua remoção apresentavam as seguintes 

taxas de acumulação: 0.16, 0.11, 0.24, 0.09 e 0.11 g dia-1, respetivamente; desde a 

reintrodução de um novo recipiente de coleta até dia 21 de março de 2013 as taxas de 

acumulação foram de 0.13-0.14 g dia-1, com exceção para o recipiente #8 que acumulou ~19 g 

de sedimento em 27 dias (0.71 g dia-1). A elevada taxa de acumulação do recipiente #8 

relativamente às restantes amostras deve-se à presença de uma maior componente 

bioclástica, que inclui uma concha completa de Mytilus edulis e diversas valvas de 

Cerastoderma edule (Figura 23). 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Sedimento acumulado nos recipientes de coleta da armadilha de sedimento, colocada sob a 
jangada de miticultura da elipse leste da Lagoa Grande, a 7 e a 22 de novembro de 2012, 

respetivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Sedimento acumulados nos recipientes de coleta da armadilha de sedimento, colocada sob a 
jangada de miticultura da elipse leste da Lagoa Grande, a 22 de fevereiro de 2013 (o primeiro contendo 

o material acumulado durante 114 dias, e o segundo somente de 23 dias) e a 21 de março de 2013, 
respetivamente. 
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Tabela 8. Sedimento acumulado, e respetiva taxa de acumulação, na armadilha de sedimento existente 
na jangada de miticultura da elipse leste da Lagoa Grande. 

Recipiente de 
coleta (#) 

Tempo 
(dias) 

Amostra 
(g) 

Taxa de acumulação 
(g dia

-1
) 

1 141 15,40 0,11 

2 141 18,32 0,13 

3 141 21,86 0,16 

4 141 22,61 0,16 

5 141 20,90 0,15 

6 141 17,79 0,13 

7 141 18,61 0,13 

8 
114 12,10 0,11 

27 19,18 0,71 

9 141 15,30 0,11 

10 141 9,27 0,07 

11 141 20,56 0.15 

12 
21 2,27 0,11 

120 16,42 0,14 

13 141 18,14 0,13 

14 141 14,83 0,11 

15 141 20,95 0,15 

16 
27 6,39 0,24 

114 16,31 0,14 

17 
91 8,16 0,09 

50 7,15 0,14 

18 141 20,56 0,15 

19 141 12,92 0,09 

20 
7 1,13 0,16 

134 16,85 0,13 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Esquerda - Armadilha de sedimento a 21 de março de 2013, após 141 dias imersa sob a 
jangada de miticultura da elipse leste da Lagoa Grande e entre as cordas de Mytilus edulis. Direita - 

Sedimento existente no recipiente de coleta #8 a 21 de março de 2013, acumulado ao longo de 27 dias 
sob a jangada de miticultura da elipse leste da Lagoa Grande e entre as cordas de Mytilus edulis. 
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As amostras dos sedimentos superficiais de 37 amostras da Lagoa de Albufeira (entre as quais 

se encontram a A5 e C5 que estão próximas de plataformas de mexilhão) e 2 das ribeiras 

adjacentes, foram analisadas do ponto de vista geoquímico no que respeita aos metais Cr, Ni, 

Cu, Zn e Pb (Figura 24). Calculou-se o Fator de Enriquecimento relativamente a sedimentos 

padrão Average Shale e Sandstone, de acordo com a fórmula: 

 

𝐸𝐹 = ((
[𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙]

[𝐴𝑙]
)

𝑠𝑒𝑑.𝑓𝑢𝑛𝑑𝑜
(

[𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙]

[𝐴𝑙]
)

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟ê𝑛𝑐𝑖𝑎
⁄ )  

 

O grau de enriquecimento do sedimento é classificado do seguinte modo: 1.5>FE, sem 

enriquecimento; 1.5≤FE<3, enriquecimento menor; 3≤FE<5, enriquecimento moderado; 

5≤FE<10, enriquecimento moderadamente intenso; 10≤FE<25, enriquecimento intenso; 

25≤FE<50, enriquecimento muito intenso; e FE>50 enriquecimento extremamente intenso 

(Moreira et al., 2009). 

 

 

Figura 24. Fator de enriquecimento dos Cr, Ni, Cu, Zn e Pb nos sedimentos superficiais da Lagoa de 
Albufeira relativamente aos materiais de referência Average Shale e Sandstone (Cruces et al., 2005). 

 

De um modo geral, ao longo da Lagoa de Albufeira não existe enriquecimento em Cr, Ni e Cu 

relativamente a padrões internacionais (embora os valores de Cr sejam elevados – ver 

Entregável 3.2.2.1.a Dados de poluentes e parâmetros fisiológicos das ribeiras afluentes à 

Lagoa de Albufeira e  . As amostras arenosas que constituem os bancos interiores e os leques 

aluviais da ribeira da Aiana e das Ribeiras da Apostiça e Ferraria não apresentam 

enriquecimento em nenhum dos cinco metais analisados, com exceção da amostra C3 (nos 

bancos interiores) cujo FE relativamente ao Cr é ~2. Na Lagoa Grande verifica-se um 

decréscimo dos FE do Pb e do Zn no sentido oeste-este, enquanto em toda a Lagoa Grande 

existe um enriquecimento menor a moderado de Pb (FE=2-5) nos sedimentos vasosos 

relativamente ao Average Shale, o enriquecimento menor em Zn (FE=1,8-2,7) só é observável 
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na elipse oeste. No canal de ligação e na Lagoa Pequena existem alguns sedimentos que 

apresentam um enriquecimento menor em Pb (FE=1.6-2.4).  

 

4 Conclusões 

Comparativamente aos sedimentos que constituem o fundo lagunar, as amostras Mex.1, 12-

J3-LA, 12-J6A-LA e 12-J6B-LA tendem a exibir uma textura mais grosseira relativamente àquela 

que é típica da área circundante (Figura 25); este facto encontra-se associado à presença de 

uma importante fração de conchas de Mytilus edulis; porém, se removermos as conchas de 

Mytilus edulis, que são contabilizadas como componente grosseira da amostra, o sedimento 

passa de uma areia vasosa para uma vasa arenosa. Por sua vez, as amostras 12-J7A-LA e 12-

J7B-LA apresentam a mesma textura que os sedimentos circundantes (Figura 25).  

As amostras de sedimento que não estão incluídas na área de influência das jangadas de 

miticultura apresentam na sua maioria teores em matéria orgânica inferiores ou igual a 10 %, 

assim como os 8 sedimentos em análise considerando a amostra total (Figura 26). Todavia, o 

teor em matéria orgânica no sedimento sem conchas de Mytilus edulis é de 9 a 12 %, 

indicando que o sedimento em associação às jangadas de miticultura é ligeiramente mais 

orgânico que os restantes sedimentos do fundo lagunar.  

 

Figura 25. Distribuição espacial da textura dos sedimentos do fundo lagunar e dos sedimentos 
recolhidos nas imediações de jangadas de miticultura (Sistema de coordenadas: D73 HG IPCC). 
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Figura 26. Distribuição espacial do teor em matéria orgânica dos sedimentos do fundo lagunar e dos 
sedimentos recolhidos nas imediações de jangadas de miticultura (Sistema de coordenadas: D73 HG 

IPCC). 

 

Estas amostras apresentam elevados teores em CaCO3 (17-59 %) (Figura 27), mas estes teores 

decaem para um intervalo de 10 a 21 % se não contabilizarmos o CaCO3 associado às conchas 

de mexilhão, passando as amostras a apresentar teores neste composto idênticos aos 

restantes sedimentos que compõem o fundo da Lagoa de Albufeira (geralmente CaCO3< 30 %). 

A análise de metais pesados nos sedimentos de fundo da Lagoa de Albufeira sugere um 

enriquecimento em Zn e Pb principalmente nas estações da elipse W da Lagoa Grande, com 

fatores de enriquecimento de 2 a 5 vezes, o que pode estar relacionado com a presença das 

plataformas de mexilhão. No entanto, o Pb pode ser igualmente veiculado via ribeiras 

afluentes, tendo sido detetado na biomonitorização efetuada no âmbito deste projecto (ver 

Entregável 3.2.2.1.a Dados de poluentes e parâmetros fisiológicos das ribeiras afluentes à 

Lagoa de Albufeira).  
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Figura 27. Distribuição espacial do teor em carbonato de cálcio dos sedimentos do fundo lagunar e dos 
sedimentos recolhidos nas imediações de jangadas de miticultura (Sistema de coordenadas: D73 HG 

IPCC). 
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