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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.  

Os mexilhões são hospedeiros finais e intermediários de parasitas. Neste contexto, pretende-

se identificar os parasitas associados aos mexilhões da Lagoa de Albufeira, avaliar a 

intensidade de infeção e o potencial de disseminação a outras espécies. 

Neste Entregável apresentam-se os resultados do estudo da componente parasitológica, 

efetuado com base na análise de alguns indivíduos recolhidos nas plataformas de cultivo na 

Lagoa de Albufeira. 

 

2 Critérios e metodologia 

Para análise citológica, histológica e parasitológica foram recolhidos 50 mexilhões (Mytilus 

edulis e Mytilus galloprovincialis) das jangadas de cultivo, na campanha de 11 de setembro de 

2012. Destes 50 indivíduos foram selecionados aleatoriamente 25 para realizar os exames 

citológico e histológico. 
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No exame citológico, tendo em vista o despiste da Marteiliose, parasitose que afeta a 

população selvagem de mexilhão em toda a costa portuguesa e particularmente incidente em 

sistemas de produção aquícola (Villalba et al., 1997), foram efetuados esfregaços por aposição 

da glândula digestiva (GD) de todos os exemplares em análise. Seguindo o protocolo em uso 

no laboratório, as preparações foram fixadas em metanol e coradas pelo método 

«Hemacolor». 

Para o exame histológico, foram feitas preparações histológicas dos 25 exemplares recolhendo 

peças de 0.5 cm de espessura, através de dois cortes paralelos transversais da região média do 

corpo, por forma a cobrir o maior número de órgãos para o exame. As peças foram fixadas em 

Davison, cortadas a 3 µ e coradas com Hematoxilina-Eosina. 

 

3 Resultados 

No exame anatomopatológico a fresco não foram identificadas quaisquer lesões ou alterações 

quer na concha quer nas partes moles do corpo. Os animais apresentavam uma coloração 

normal, creme claro, das partes moles do corpo e o seu estado de carnes era sobretudo magro 

(90 % dos exemplares).  

No exame citológico, a Marteiliose apresentou uma incidência de 60 % na amostra, com 

prevalências baixas: 

Grau 5 (máximo): 0 % 

Grau 4: 3 % 

Grau 3: 12 % 

Grau 2: 26 % 

Grau 1: 19 % 

Ausente: 40 %. 

O exame histológico permitiu avaliar o estado de maturação e rácio sexual dos indivíduos, 

constatando-se que 90 % se encontravam em fase de repouso sexual e 10 % em pós desova. 

Foram identificados 10 machos, 7 fêmeas e 8 não identificados. Este exame confirmou ainda 

um grau de incidência de Marteiliose superior (65 %) ao observado em citologia, com 

prevalências idênticas. Para além desta parasitose foram ainda identificados dois exemplares 

parasitados com o copépode Mytilicola intestinalis; um exemplar com um platelminta 

comensal, Turbellaria sp., no tecido branquial e diversos ciliados parasitas no interior dos 

túbulos da GD de 9 indivíduos, maioritariamente pertencentes ao género Ancistrum. 

Para além dos aspetos atrás referidos observou-se uma vacuolização generalizada nos epitélios 

de revestimento das paredes dos túbulos e ductos da GD e noutros casos a metaplasia destas 

estruturas. Noutros exemplares onde a fase esporulativa da Marteiliose era mais intensa, a 

destruição de todo o parênquima daqueles órgãos foi patente e quase sempre associada a 

vastas áreas de necrose. Por fim, observou-se uma inflamação generalizada do tecido 
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conjuntivo vacuolar em cerca de 20 % dos indivíduos. As lesões apareceram como infiltrações 

hemocitárias difusas, por vezes granulomatosas, mais ou menos discretas e em alguns casos 

associadas à presença da Marteiliose. Foram também identificados corpos eosinófilos nas 

células digestivas dos divertículos digestivos cujo lúmen se encontrava preenchido com 

abundantes debris celulares. 

O quadro nosológico é negativo embora mais benigno quando comparamos com os 

observados noutras alturas do ano e sobretudo em anos de maior stress ambiental daquela 

população. De facto, a incidência da Marteiliose, patologia que esta espécie tolera 

relativamente bem (Anestis et al., 2010), é elevada, embora com prevalências muito baixas. As 

restantes patologias são de pouca gravidade. Os resultados apresentados revelam por outro 

lado um quadro típico de uma população em fase fisiológica muito debilitada, aparentemente 

motivada por um período de postura recente. Para a elevada incidência desta patologia nas 

populações de Mytillus spp., podem contribuir diversos fatores. Fuentes et al. (1995), por 

exemplo, observaram na Galiza que jangadas localizadas mais no interior da Ria aumentavam a 

incidência de Marteiliose. Noutro estudo, em ambiente experimental, Anestis et al. (2010) 

verificaram que o aumento de temperatura provocava surtos de infeção de Marteilia sp. em 

mexilhões. Este facto é de extrema importância no caso de jangadas localizadas no interior de 

uma lagoa cuja abertura ao mar ocorre pontualmente. De facto, as elevadas temperaturas dos 

meses de Verão, anteriores à recolha dos indivíduos para análise, podem ter contribuído de 

forma decisiva para um aumento da incidência de patologias, agravadas pelo estado fisiológico 

debilitado. 
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