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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 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.  

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 
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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 pretende-se avaliar a influência das plataformas de mitilicultura na qualidade 

da água da Lagoa de Albufeira.  

 

2 Métodos 

A metodologia utilizada para a comparação dos parâmetros físico-químicos da água lagunar 

nas proximidades das jangadas de mexilhão e restante espaço lagunar baseou-se em 4 

campanhas de campo efetuadas em 2012 (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Estações de amostragem e situação da barra nas campanhas de medição de parâmetros físico-
químicos in situ na água lagunar da Lagoa de Albufeira. 

Data Estações de Amostragem Situação da barra Parâmetros medidos 

04/04/2012 J3 fechada Sal/Cond, T, OD/% Sat OD 

11/05/2012 B, B1, D , E e J4 aberta 
Sal/Cond, T, OD/% Sat OD, Transp, pH 

03/07/2012 B, B1, D , E e J5 aberta 

31/10/2012 B, D, E, Mex e JA aberta Sal/Cond, T, OD/% Sat OD, Turb/Transp, TDS, pH 

 

A monitorização foi efetuada em estações posicionadas junto a jangadas de mexilhão (JA, J3, 

J4, J5, Mex) e em outras mais afastadas (B, B1, D, E) e (Figura 1, Tabela 1), referenciadas com 

GPS portátil (Tabela 2), as quais se alcançaram através de uma embarcação local.  

Em cada estação, foram medidos sistematicamente, a partir da embarcação e com recurso a 

sondas multiparamétricas (Tabela 3), os seguintes parâmetros: salinidade/condutividade, 

temperatura, oxigénio dissolvido/% saturação de oxigénio dissolvido, turbidez/transparência; 

o pH e total de sólidos dissolvidos foram medidos esporadicamente (Tabela 1). 

Em cada estação, as medições foram efetuadas ao longo de perfis verticais, desde a superfície 

até ao fundo, a intervalos de 0.5 m (à exceção do pH que foi medido à superfície, no 

metalimnion e junto ao fundo em águas recolhidas com garrafa van Dorn, de colheita 

horizontal). 
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Figura 1. Localização das estações de amostragem para de medição de parâmetros físico-químicos in situ 
na água lagunar da Lagoa de Albufeira. 

 

 

Tabela 2. Coordenadas das estações de medição dos parâmetros físico-químicos na Lagoa Albufeira 
(WGS 84). 

Estação X (m) Y (m) 

B1 486157 4263493 

B 485945 4263437 

D 484665 4262656 

E 484563 4262495 

Mex 485957 4263397 

JA 484854 4262606 

J3 485967 4263384 

J5 484919 4262566 

J4 484815 4262578 
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Tabela 3. Parâmetros medidos in situ no hidrossoma da Lagoa de Albufeira e equipamento utilizado. 

Parâmetros 

(unidades) 

 Equipamento/Método  

04/04/12 a 

03/07/12 
 31/10/12  

Temperatura      (°C) Condutivímetro 

WTW LF191 

Condutivímetro 

WTW cond 197i 

Elétrodo LA 1/T 

YSI 6020-GM V2 

 

Salinidade          (‰) 

Condutividade 

(mS/cm) 

Oxigénio dissolvido 

(O.D.)              (mg/L) 
WTW Oxi 197i 

Elétrodo Cell Ox 

325 
Saturação de O.D. 

(%) 

T.S.D.                 (g/L) - 

Turbidez           (NTU) - 

pH 
WTW pH 197i 

Elétrodo SenTix 41 
YSI 6020-GM V2 

 

 

 

 

WTW pH 197i 

Elétrodo TA 197-pH 

 

 

 

 

 

Penetração da luz 

(m) 
Disco de Secchi 

 

3 Resultados 

As campanhas foram efetuadas em barra fechada (04/04/2012) e em barra aberta 

(11/05/2012, 03/07/2012 e 31/10/2012)) na proximidade de jangadas de mitilicultura 

fundeadas na Lagoa Grande, presentes na elipse oeste (pontos JA, J4 e J5) junto à estação D e 

E (Tabela 1, Figura 1) e na elipse leste (pontos MEX e J3), junto à estação B/B1. 

De modo geral, os parâmetros registados foram idênticos próximo das jangadas e na restante 

laguna, tendo as maiores diferenças sido encontradas no teor em O.D. e na % de saturação de 

O.D., pelo que é nestes que concentraremos a atenção. 

Em situação de barra fechada, na campanha de 04/04/2012, uma avaria no motor da 

embarcação impediu a conclusão da campanha, pelo que não existe registo na estação B/B1, 

que permitiria a comparação com o perfil J3. No entanto, a comparação com o perfil da 

estação B registado 9 dias depois (13/04/2012), mostra que os valores de % de saturação de 

O.D. entre 2 e 4 m de profundidade são cerca de 10 % mais baixos nas águas junto à jangada 

(Figura 2). 

Na campanha de 11/05/2012, junto à plataforma (ponto J4), verifica-se que, para 

profundidades elevadas (>4 m), não existem grandes diferenças no teor de oxigénio dissolvido, 

mas no epilimnion os valores de % saturação de O.D., junto à plataforma, são cerca de 40 a 50 

% inferiores aos das águas envolventes (Figura 3). 
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Na campanha 03/07/2012 é também no epilimnion que se registam diferenças, até menos 

de10 % de % saturação de O.D do que nas imediações das plataformas (J5) (Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Variação vertical do oxigénio dissolvido e da % de saturação em oxigénio dissolvido em 
04/04/12 (gráficos à esquerda) e 13/04/12 (gráficos à direita).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Variação vertical do oxigénio dissolvido e da % de saturação em oxigénio dissolvido em 
11/05/12. 

 

Na campanha de 31/10/2012, na elipse oeste da lagoa Grande (estação JA) os valores são 

apenas ligeiramente mais baixos (cerca de 10 %), enquanto na elipse leste são da mesma 

ordem de grandeza (estação MEX) - Figura 5. 
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Figura 4. Variação vertical do oxigénio dissolvido e da % de saturação em oxigénio dissolvido em 
03/07/12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Variação vertical do oxigénio dissolvido e da % de saturação em oxigénio dissolvido em 
31/10/12. 
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4 Conclusões 

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. 
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