
 

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

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 Estudo da Lagoa de Albufeira 

   

 
Monitorização do fitoplâncton 

 Entregável 3.3.2.a 

   

 Junho 2013 

 



 

 

 

 

 



 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este relatório corresponde ao Entregável 3.3.2.a do projeto “Consultoria para a Criação e 

Implementação de um Sistema de Monitorização do Litoral abrangido pela área de Jurisdição da 

ARH do Tejo”, realizado pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (FCUL), para a 

Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. / Administração da Região Hidrográfica do Tejo (APA, I.P. 

/ARH do Tejo). 

 

 

 

AUTORES 

Vanda Brotas (1), (2) 

Carolina Beltran (2) 

Ana Margarida Dias (2) 

 

(1) Departamento de Biologia Vegetal (FCUL) 

(2) Centro de Oceanografia da Universidade de Lisboa 

 



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

 

 

4  Entregável 3.3.2.a 
Junho de 2013 

 

 

REGISTO DE ALTERAÇÕES 

Nº Ordem Data Designação 

1 Junho de 2013 Versão inicial 

   

 

 

  



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

 

 

Entregável 3.3.2.a  5 
Junho de 2013 
 

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. 

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). O Mytilus edulis (mexilhão) 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.  

Neste Entregável apresentam-se os resultados de monitorização, realizada em 2012 e 2013, 

para avaliação da influência das plataformas de mexilhão na comunidade fitoplanctónica da 

Lagoa de Albufeira. 

 

2 Critérios e metodologia 

2.1. Identificação e quantificação de espécies fitoplanctónicas 

A caracterização da comunidade fitoplanctónica foi efetuada através de análise microscópica 

das espécies presentes.  

Para estas amostras, a água foi colhida com o balde ou com a garrafa Van Dorn e colocada em 

frasco de vidro de 250 mL, ao qual foi acrescentado lugol. Antes da observação, as amostras 

são agitadas cuidadosamente cerca de 100 voltas cada frasco para uma razoável 

homogeneização dos organismos depositados no fundo. De cada amostra retirou-se uma 

subamostra de 5 mL para colunas de sedimentação de Hidro-Bios KIEL, cujo volume total é de 
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10 mL (acrescentou-se 5 ml de água destilada para perfazer o volume da coluna), tapou-se 

com uma placa de vidro e colocou-se em repouso num plano direito durante 24 h. Após o 

período de sedimentação, removeu-se o sobrenadante evitando ressuspender ou alterar a 

distribuição do material acumulado no fundo da câmara. Efetuou-se a análise da amostra e 

enumeração dos fitoplanctontes com base no método de Utermöhl (1958). A análise foi 

essencialmente dirigida a fitoplanctontes quantificáveis com base em microscopia de inversão, 

incluindo principalmente diatomáceas, dinoflagelados e outros fitoflagelados 

microplanctónicos. Contabilizaram-se separadamente as células com e sem conteúdo celular. 

Houve particular cuidado na procura de eventuais espécies tóxicas.  

Na Tabela 1 estão descritas as estações e datas nas quais se recolheram as amostras, os 

volumes observados na câmara de sedimentação. Estimaram-se os valores de abundância em 

cél L-1. 

 

Tabela 1. Lista de estações, datas de colheita e volumes observados na câmara de sedimentação.  

Estações 
Volume (mL) 

observado 

A Sup Jun11 5 

A Sup Out 12 5 

C Sup Out12 5 

D Sup Out12 5 

M1 Sup Out12 5 

A Sup Mar13 2.5 

B Sup Mar13 5 

B Fun Mar13 5 

C Sup Mar13 5 

C Fun Mar13 50 

D Sup Mar13 5 

M1 Sup Mar13 5 

 

3 Resultados 

Na Figura 1 representam-se os 3 principais grupos de fitoplâncton (fitoflagelados, 

dinoflagelados e diatomáceas), para 1 estação da amostragem de junho 2011, 4 estações de 

outubro 2012 e 7 estações  de março 2013 (ver Tabela 1).  

A observação microscópica mostra que as diatomáceas como o grupo mais abundante, no 

geral. Os fitoflagelados, sobretudo das classes  Chrysophyceae e Cryptophyceae, apresentam 

valores  em média superior a 20 %, para a maior parte das estações de amostragem. 
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Os dinoflagelados foram mais abundantes em 2011 e 2012 do que em 2013. 

 

 

Figura 1. Abundância (cél L
-1

) de todos os grupos fitoplânctónicos das amostras analisadas no 
microscópio das amostragens de junho 2011, outubro 2012 e março 2013. 

 

De entre das espécies mais abundantes, destacam-se, para as diatomáceas: Chaetoceros sp. (>  

20 %) e Cerataulina sp. (9-15 %) nas estações: A, B, C, D superfície e B fundo de 2013; 

Cylindrotheca closterium (> 20 %) em  M1 superfície de 2012 e B, C, D superfície e B, C fundo 

de 2013; Diploneis sp. com 17 % na estação D Sup 2013, Nitzshia sp. com cerca  de 26 % na 

estação M1 Sup 2013. 

Em relação aos dinoflagelados, grupo onde há várias espécies produtoras de toxinas que 

podem formar Blooms nocivos para a cultura de mexilhão, não se verificou no período em 

estudo a ocorrência de nenhuma espécie tóxica em concentrações susceptíveis de causar 

efitos negativos na cultura de mexilhão.  

O género mais abundante foi o Gymnodinium. Registou-se um valor elevado da espécie 

Scripsiella trochoidea cf, espécie potencialmente tóxica, que representou cerca de 20 % na 

estação A superfície 2011, com uma densidade de 81200 células por Litro.  

 

4 Conclusões 

A comunidade Fitoplanctónica da lagoa de Albufeira é uma comunidade típica de lagoas 

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

diatomáceas.  
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