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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. 

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 bentónica da Lagoa 

de Albufeira. 

 

2 Critérios e metodologia 

Para monitorizar os efeitos das jangadas de cultivo de mexilhão nas comunidades bentónicas, 

foram escolhidas duas jangadas, J1 e J2, para as quais serviram de controlo os pontos mais 

próximos, situados fora da influência das jangadas, nomeadamente os pontos D (perto de J1) e 

B (perto de J2) (Figura 1). 
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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 

A abundância média de cada taxa nestas estações pode ser vista nas Tabelas 1, 2 e 3 do 

Entregável 3.2.2.4.a Dados de caracterização da comunidade bentónica. Na Figura 2 e Figura 3 

estão resumidas, respetivamente, a abundância total e o número de taxa nas zonas de jangada 

e nas zonas de controlo. 

Na Figura 2 verifica-se que nas primeiras duas campanhas há uma tendência para existir 

menor densidade nas zonas de jangada; no entanto, na campanha de março de 2013 verificou-

se a ocorrência de uma grande densidade de Diosinia exoleta na estação J2 e ocorrência 

exclusiva de foronídeos na estação D (ver Tabela 3, Entregável 3.2.2.4.a). Neste caso, Diosinia 

exoleta não é uma espécie particularmente resistente a impactos no ambiente bentónico, 

sendo até um caso de uma espécie com ciclo de via longo e capacidade de recuperação 

reduzida (Hall-Spencer et al., 2003) que, julgando pelo padrão encontrado em setembro de 

2012 (Tabela 2, Entregável 3.2.2.4.a), tudo indica que acabará por restringir a sua distribuição 

a zonas mais próximas da abertura ao mar. De facto, o período imediatamente após a abertura 

da lagoa, amostrado em março de 2013, é de muito difícil interpretação, pois representa um 

padrão de recolonização recente, ainda pouco afetado pela pressão continuada de fatores 

ambientais (Cancela da Fonseca et al., 1989). 

Em termos de número de taxa, o padrão é muito semelhante (Figura 3). Nas primeiras duas 

campanhas notam-se valores mais baixos de riqueza específica debaixo das jangadas, facto 
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que é contrariado na última campanha, após a abertura ao mar, pelas razões mencionadas 

acima. 

 

 

Figura 2. Densidade média (indivíduos/m
2
) de taxa nas zonas de jangada (J) e nas zonas de controlo (C) 

em cada campanha. Barras verticais de erro representam o erro padrão da média. 

 

 

Figura 3. Número médio de taxa por replicado nas zonas de jangada (J) e nas zonas de controlo (C) em 
cada campanha. Barras verticais de erro representam o erro padrão da média. 

 

O impacto das jangadas de miticultura no ambiente bentónico tem sido bastante estudado e 

conhecem-se os seus efeitos, sobretudo devido à deposição de fezes nas zonas imediatamente 

abaixo das jangadas (Hargrave, 2003). Este material fecal é composto principalmente por 

cloropigmentos, carbono e azoto orgânicos e sílica biogénica (McKinnon et al., 2003) e leva 
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sobretudo a alterações na granulometria do sedimento, conteúdo orgânico do substrato, 

alteração do potencial redox e disrupção do ciclo do azoto (Grant et al., 1995). Todos estes 

impactos provocam uma degradação das condições de assentamento e desenvolvimento de 

algumas espécies, restringindo o povoamento das zonas de jangada a um número inferior de 

espécies mais resistentes. Na África do Sul, Stenton-dozey et al. (1999) detetaram 

comunidades de invertebrados profundamente alteradas debaixo de 78 % das jangadas 

estudadas, tendo sido necessários cerca de 4 anos para a total recuperação das comunidades 

após remoção de uma jangada. Noutro exemplo, na Irlanda, Chamberlain et al. (2001) 

observaram que o impacto das jangadas estava profundamente ligado ao efeito das correntes, 

sendo que um elevado hidrodinamismo acaba por dispersar os biodepósitos. No caso da Lagoa 

de Albufeira, no entanto, não existe um hidrodinamismo suficientemente acentuado para 

dispersar o efeito das jangadas, sendo sobretudo um impacto localizado nas zonas 

imediatamente abaixo. Este impacto, embora seja pontual, pode ter um efeito cumulativo 

preocupante se o número de jangadas for demasiado elevado e, logo, insustentável para o 

sistema. Nestes casos é de extrema importância estudar a capacidade de carga (McKindsey et. 

al., 2006), de forma a estabelecer limites sustentáveis para a atividade de miticultura e 

garantir a preservação da integridade do sistema, bem como a viabilidade económica da 

atividade. 
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