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1 PROJETO PAELORIS 

1.1 ORIGEM DO PROJETO PAELORIS 

O projeto PAELORIS - Caracterização e proteção das espécies nativas de bivalves nas lagoas costeiras 

da Barrinha de Mira, Lagoa de Mira, Lagoa da Vela e Lagoa das Braças nasceu na candidatura liderada 

pelo Laboratório de Ecologia Fluvial da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro em parceria com 

a Universidade do Minho, Instituto Politécnico de Bragança, CIIMAR (Centro Interdisciplinar de 

Investigação Marinha e Ambiental), CITAB (Centro de Investigação e Tecnologias Agroambientais e 

Biológicas) e CIMO (Centro de Investigação de Montanha) à segunda edição do prémio "InAqua - 

Fundo de Conservação by Oceanário de Lisboa e National Geographic Channel", financiado pelas 

marcas Il Caffè di Roma, Hard Rock Cafe Lisboa e Throttleman. 

O “InAqua – Fundo de Conservação by Oceanário de Lisboa e National Geographic Channel”, foi 

criado com o objetivo de estimular o setor empresarial e a sociedade civil a envolverem-se ativamente 

na conservação dos ecossistemas aquáticos. O fundo foi constituído como resposta às missões destas 

entidades, as quais se identificam num pilar comum: a conservação da biodiversidade. Aumentar o 

interesse da sociedade pela conservação dos ecossistemas aquáticos, bem como contribuir para a 

promoção de projetos de conservação em Portugal são dois objetivos que os organizadores se 

propõem a alcançar com este projeto. 

“Rias, estuários e lagoas de Portugal – conhecer e conservar ” foi o tema da segunda edição do Fundo 

InAqua, que teve como vencedor o projeto PAELORIS. A iniciativa pretendeu apoiar projetos que, 

direta ou indiretamente contribuíam para a proteção e conservação destas zonas e que promoviam a 

manutenção da sua elevada biodiversidade. Os sistemas lagunares são de extrema importância a nível 

regional, apresentando um óbvio valor ecológico, científico, económico e social. 

O projeto recebeu o montante de 15 mil euros doados em exclusivo pelas entidades financiadoras: Il 

Caffè di Roma, Hard Rock Cafe Lisboa e Throttleman. O interesse das marcas envolvidas fundamenta-

se essencialmente na sua estratégia de responsabilidade social e ambiental. Atualmente, também o 

valor económico e social que o mar e os oceanos representam e o potencial emocional de 

envolvimento da sociedade numa causa que apoie a conservação dos ecossistemas aquáticos são 

fatores que aproximam as marcas desta iniciativa consolidada pelo Oceanário de Lisboa e pelo 

National Geographic Channel. 

Os Municípios de Mira e da Figueira da Foz, onde se localizam geograficamente as lagoas, uniram-se 

às restantes entidades envolvidas no projeto, com o propósito de potenciar o seu impacto, quer ao 

nível da divulgação, quer ao nível da sensibilização ambiental. Ao promover estas duas componentes 

do Paeloris junto das comunidades, as autarquias esperam, com a sua participação, intensificar o 

potencial das Lagoas, em todas as suas vertentes ambientais, assim como promover a conservação 

destes habitats ímpares. 
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1.2 CONTEÚDO E ESTRUTURA DO PROJETO PAELORIS 

Partindo de um propósito inicial de estudar as populações de bivalves presentes em sistemas 

lagunares, o Paeloris tornou-se à medida que foi ganhando forma, num projeto mais abrangente, 

englobando o estudo de outras comunidades presentes nos vários locais definidos. Acompanhando o 

tema da segunda edição do Fundo InAqua “Rias, estuários e lagoas de Portugal – conhecer e 

conservar” desenvolveu-se um programa de monitorização de vários elementos biológicos, 

hidromorfológicos e físico-químicos para melhor conhecer a dinâmica e biodiversidade de cada uma 

das lagoas, resultando daí um volume de informação que, para além de produzir os relatórios do 

projeto, foi vertida em material didático para divulgação e sensibilização ambiental, de modo a ajudar 

a conservar estes sistemas lagunares de elevada importância ecológica. 

Neste contexto, o Paeloris acabou por integrar três componentes essenciais à sua execução: conhecer 

para relatar e conservar (Figura 1). 

 

Figura 1 - Esquema conceptual do Projeto Paeloris e respetivos conteúdos. 

A Figura 1 apresenta para cada uma das componentes do projeto o respetivo conteúdo estudado e/ou 

produzido no seu âmbito. Destaca-se na componente conservar a produção de vários elementos 

didáticos, nomeadamente um livro, desdobráveis e painéis informativos para proporcionar 

conhecimentos à comunidade relativamente aos valores naturais das lagoas, alertar para a 

importância do controlo de espécies invasoras, visando a conservação dos bivalves de água doce, dos 

seus habitats e hospedeiros. 
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2 ENQUADRAMENTO GERAL 

2.1 INTRODUÇÃO 

No litoral centro de Portugal encontram-se várias pequenas lagoas que se constituem como zonas 

húmidas de importante interesse comunitário. As lagoas costeiras são frequentemente classificadas 

como zonas de especial proteção, nomeadamente no âmbito das Diretivas europeias: Diretiva 

92/43/CEE, do Conselho, de 21 de Maio (diretiva habitats), relativa à preservação dos habitats naturais 

e da fauna e flora selvagem e Diretiva 79/409/CEE, do Conselho, de 2 de Abril (diretiva aves), relativa 

à conservação de aves selvagens, transpostas para a legislação nacional através do Decreto-Lei n.º 

140/99 de 24 de Abril. 

Estas zonas húmidas de grande produtividade e sensibilidade natural, onde se incluem estuários, 

pauis, sapais, lagoas e linhas de água, são áreas riquíssimas em termos de diversidade biológica e 

determinantes para a preservação de muitas espécies de vida selvagem. Também funcionam como 

sistemas naturais de retenção de água, nomeadamente pluviais, impedindo as cheias e alguns dos 

seus efeitos adversos. A sua inserção na paisagem costeira torna-as especialmente vulneráveis a 

perturbações físicas, ecológicas e sociais. Devido às suas taxas de renovação relativamente baixas e 

tempos de residência relativamente altos, as lagoas costeiras são habitats favoráveis para os 

produtores primários (fitoplâncton e plantas aquáticas). Os nutrientes são transportados para das 

lagoas através das águas superficiais, subterrâneas e os fluxos através das trocas com o oceano. 

Porque muitas vezes a disponibilidade de nutrientes limita a produtividade primária, as lagoas 

costeiras podem fomentar altas taxas de produtividade primária e como consequência também altas 

taxas de produtividade secundária comparativamente com outros ecossistemas aquáticos (Nixon 

1982 1995). No entanto, esta característica hidrobiogeoquímica torna estes sistemas lagunares 

altamente sensíveis ao sobre enriquecimento e acelerada eutrofização (Paerl et al. 2006a,b; Valiela et 

al. 1992). 

Apesar da sua importância ambiental, estes sistemas únicos face à sua localização na paisagem 

costeira são especialmente vulneráveis às perturbações físicas, ecológicas e sociais. A crescente 

intervenção nas margens e áreas envolventes, bem como no leito têm induzido alterações profundas 

que conduzem à diminuição da massa de água e consequentemente perda de habitat aquático, sendo 

evidente a sua regressão nos últimos 50 anos. A ocupação humana desordenada em redor destas 

massas de água potencia a eutrofização, salinização, introdução de espécies exóticas bem como a 

perda de biodiversidade. A permanente conquista do espaço aquático, a falta de medidas de gestão 

adequadas e as intervenções hidráulicas impróprias, são fatores que têm contribuído para o 

desaparecimento destas áreas, estando muitas delas entre os ecossistemas aquáticos mais 

fortemente alterados do mundo. 

A integridade ecológica destas lagoas depende da sustentabilidade ambiental de toda a envolvente, 

estando intrinsecamente relacionada com o nível de intensidade das pressões, quer naturais quer 
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antrópicas. A sensibilidade destes ecossistemas permite identificar, através de bioindicadores de 

referência, um conjunto de fatores de stress, que permitem conhecer a sua capacidade de resiliência, 

assim como planificar as medidas mais adequadas, quer à sua reabilitação, quer à sua preservação. 

As comunidades bivalves, além de responderem como bioindicadores de referência, constituem-se 

como elementos integrantes daqueles ecossistemas húmidos de especial importância funcional e 

ecológica. Os bivalves de água doce (Bivalvia, Unionoida), também designados de náiades ou 

mexilhões de água-doce, outrora abundantes nos ecossistemas aquáticos epicontinentais, integram-

se atualmente num dos grupos de organismos mais ameaçados e em risco de extinção (Bogan 1993; 

Neves et al. 1997; Strayer et al. 2004; Lydeard et. al. 2004). Na América do Norte mais de 70% das 

espécies estão em declínio e outras foram já dadas como extintas (Bogan 1993; Johnson & Brown 

1998). Por sua vez, e segundo (Bauer 1988), na Europa as populações de Margaritifera margaritifera 

e Unio crassus sofreram uma diminuição superior a 90% desde o início do Séc. XX e já se encontram 

listadas nos anexos II e IV da Diretiva Habitats. De acordo com estudos até agora efetuados será de 

prever, para as náiades, um cenário de agravamento para o futuro. Entre os principais fatores de 

ameaça que têm conduzido à regressão e/ou ao desaparecimento de muitas populações de náiades 

autóctones incluem-se: i) poluição tópica e difusa, ii) regularização dos cursos de água que afeta a 

qualidade e quantidade de água e habitat disponível, iii) extração de inertes, iv) desaparecimento dos 

peixes hospedeiros e v) introdução de espécies exóticas, que alteram profundamente a composição 

faunística do biota presente nos sistemas aquáticos (Hastie et al. 2003; Reis 2003). As consequências 

deste declínio vão para além da perda de espécies per si uma vez que estes organismos são 

responsáveis por funções tróficas e não tróficas nos ecossistemas aquáticos (Layzer et al. 1993, Strayer 

et al. 1994). Neste sentido, o declínio das populações de náiades originalmente elevadas (Vaughn & 

Hakenkamp 2001) pode ter múltiplas e interligadas implicações no funcionamento destes 

ecossistemas. 

As Lagoas da Barrinha de Mira, Mira, Vela, e Braças, objeto do presente projeto, inserem-se no cordão 

dunar contínuo de Vagos a Quiaios, formando uma planície de substrato arenoso com um 

povoamento vegetal de resinosas e matos, com pequenas lagoas abastecidas por linhas secundárias 

de água doce. Este cordão dunar, dadas as suas características ecológicas de elevado interesse, integra 

o sítio Rede Natura 2000: Dunas de Mira, Gândara e Gafanhas (código PTCON0055). 

Uma vez que os estudos até agora efetuados com bivalves de água doce em Portugal dizem quase 

exclusivamente respeito a sistemas lóticos, tendo sido esquecidos os lagos pela sua pouca 

representatividade/expressividade a nível nacional procurou-se, com este estudo, colmatar esta 

lacuna. Desta forma, o levantamento das comunidades de bivalves de água doce e a avaliação do nível 

de perturbação destas comunidades nestes “hotspots de biodiversidade” é essencial para reforçar o 

estatuto de Sítio Prioritário de Conservação que as Lagoas já possuem. 

A importância do envolvimento das populações locais neste projeto, quer através da sensibilização 

para a preservação destes ecossistemas, quer através da sua participação em ações de campo 
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conjuntas com a equipa técnica, é por certo o elemento diferenciador para assegurar a perenidade e 

êxito das medidas de salvaguarda propostas. 
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2.2 OBJETIVOS 

O projeto PAELORIS teve como objetivo a caracterização e a quantificação de espécies nativas de 

bivalves de água doce, designados também por mexilhões de água-doce, através da abordagem 

morfológica tradicional, no sentido de colmatar uma lacuna no que concerne a estas espécies em 

sistemas lênticos, uma vez que em sistemas lóticos têm vindo já a ser feitos alguns estudos que têm 

contribuído para o seu maior conhecimento. Em termos globais o projeto contribuiu para um maior 

conhecimento do Património Ambiental presente nas lagoas costeiras (Barrinha de Mira, Lagoa de 

Mira, Lagoa da Vela, e Lagoa das Braças) com intuito de as proteger como garante da sobrevivência 

das espécies alvo. 

Os objetivos específicos definidos no âmbito deste projeto foram: 

1) Identificar e quantificar (determinação da densidade, estrutura populacional e taxa de 

recrutamento) as populações de espécies nativas para a avaliação da biodiversidade ao nível da 

comunidade e do ecossistema. Avaliar qual o estatuto de conservação de cada uma das espécies 

encontradas. 

2) Identificar e quantificar (determinação da densidade populacional) as populações de espécies 

exóticas, essencial para a definição de estratégias eficazes de gestão no controle e prevenção para 

espécies invasoras. 

3) Caracterizar a comunidade piscícola (identificação das espécies, determinação da densidade e 

estrutura populacional) presente nas lagoas uma vez que está intimamente associada aos bivalves da 

Ordem Unionoida. São os únicos bivalves conhecidos que apresentam uma fase larval ectoparasitária 

obrigatória, temporária, envolvendo um vertebrado (quase sempre um peixe). 

4) Avaliar o estado ecológico das lagoas com base nos critérios definidos pela DQA: elementos 

biológicos e físico-químicos de suporte. 

5) Identificar as principais pressões a que estão sujeitos os diferentes ecossistemas e os efeitos sobre 

as comunidades alvo deste estudo. 

6) Propor medidas de mitigação/minimização caso se verificassem necessárias. 

7) Apresentar medidas de sensibilização ambiental e preservação do património natural como garante 

da sobrevivência das espécies alvo. 
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2.3 ÂMBITO ESPACIAL 

As lagoas, objeto do presente projeto, inserem-se num sistema dunar localizado no Distrito de 

Coimbra, entre Mira e Quiaios, nos concelhos de Mira (Barrinha de Mira e Lagoa de Mira) e Figueira 

da Foz (Lagoa da Vela e Lagoa das Barças). Integram o Sítio Rede Natura 2000 “Dunas de Mira, Gândara 

e Gafanhas ( 

 

Figura 2).  

O Sítio Rede Natura 2000 tem aproximadamente 21 000 ha e caracteriza-se por um cordão dunar 

contínuo, formando uma planície arenosa com um coberto arbóreo de Pinheiro bravo e Manso (Pinus 

pinaster e Pinus pinea, respetivamente). O estrato arbustivo é dominado pela Myrica faya (samouco), 

Arbutus unedo (medronheiro) e várias espécies invasoras de acácias. Por vezes, neste estrato, surgem 

também em grandes manchas sem a presença de qualquer estrutura arbórea a Corema álbum 

(camarinheira), a Citysus spp. (giesta), a Erica spp. (urze) e tojos Ulex spp. (tojo) – (Cerqueira 2005). 

Delimitada a Norte pela Mata Nacional de Vagos e a sul pela Serra da Boa Viagem esta faixa litoral de 

em que ocorrem habitats e espécies ameaçadas, fazem dela uma das zonas mais importantes da costa 

portuguesa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Localização da Barrinha de Mira, Lagoa de Mira, Lagoa da Vela, e Lagoa das Braças inseridas no Sítio Rede Natura 

2000: Dunas de Mira, Gândara e Gafanhas – PTCON0055. 

Este tipo de habitats cada vez mais escassos em Portugal (de elevada riqueza faunística e florística) 

deste abrange quatro tipos de habitats prioritários: i) habitat 2270 – florestas dunares de Pinus 

pinaster e Pinus pinea); ii) habitat 2190 – depressões húmidas interdunares; iii) habitat 2170 – dunas 

com Salix arenaria; e iv) habitat 3170 – charcos temporários mediterrânicos (PSRN 2000).  

             Dunas de Mira, Gândara e Gafanhas - PTCON0055 
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Atendendo às excecionais qualidades ambientais e paisagísticas de elevado valor científico, à 

importância que detêm na alimentação da Ria e aos valores naturais presentes e ao tipo de sistemas 

que apresentam (marítimo, lagunar e ribeirinho) este Sitio é um espaço singular no contexto de 

Portugal e da Europa (AMBIECO 2011). De acordo com PSRN (2000) os principais fatores de ameaça 

são a pressão urbana e turística, eutrofização do sistema lagunar, infestante, drenagens agrícolas, 

incêndios florestais, extração de inertes e atividade florestal. 

As lagoas em estudo, de baixa profundidade, são estruturas cujo processo de formação ainda não é 

completamente conhecido, mas que resultam de afloramentos do lençol freático, sendo 

periodicamente alimentadas pelas águas da chuva. Segundo Cerqueira (2005) o seu aparecimento 

deve-se ao facto de no cordão dunar da Gândara existirem depressões interdunares, relativamente 

impermeáveis, que permite a acumulação de água proveniente quer da precipitação quer dos lençóis 

freáticos existentes na proximidade. Excetuando a lagoa da Barrinha, estas lagoas surgiram na faixa 

de transição entre o atual sistema dunar e um sistema dunar mais antigo designado por Areias da 

Gândara.  

De acordo com a CCDR Centro (2006) as lagoas do litoral centro têm sofrido uma crescente 

intervenção nas margens e áreas envolventes, assim como no leito têm sido induzidas alterações 

profundas que conduzem à diminuição da massa de água e consequentemente perda de habitat 

aquático, sendo evidente a regressão que se tem verificado nos últimos 50 anos. Neste documento é 

ainda salientado que a permanente conquista do espaço aquático para o uso agrícola e urbano, a falta 

de medidas de gestão adequadas e as intervenções hidráulicas impróprias, são fatores que têm 

contribuído para o desaparecimento destas áreas e como tal para a perda de habitat, sendo de registar 

o desaparecimento de pequenas lagoas nos últimos anos. Todas as lagoas costeiras da região sofrem 

de assoreamentos e afluências de águas poluídas, de diversas proveniências, que vêm provocar a 

acelerada eutrofização/degradação do recurso hídrico e da qualidade de vida das populações. Outro 

problema ambiental que afeta a bacia hidrográfica da Lagoa de Mira e Barrinha é a invasão por 

espécies exóticas. 

 

Barrinha de Mira 

A lagoa da Barrinha, rodeada por dunas depositadas há menos de quinhentos anos, constitui o vestígio 

ocidental de uma ria (um braço de mar) que até cerca de 1600 penetrava por terra firme em direção 

à vila de Mira. A partir do século XVII, a paulatina deposição de areias trazidas pelas correntes 

atlânticas destacou a lagoa de Mira do troço a jusante daquela ria, a qual por seu turno manteve o 

contacto com o oceano por meio de uma estreita embocadura um tanto obstruída por baixios, ou 

seja, uma barrinha. Em 1881 a Câmara Municipal de Mira converteu a ria numa lagoa, tapando sob 

areias a passagem para o Atlântico que então se encontrava junto do que é hoje a pequena lagoa do 

Canto do Mar. Encerrada a comunicação com o mar, o influxo de águas doces trazidas pelas ribeiras 
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e, a partir do século XX por valas de drenagem, veio reduzir a salinidade do meio, permitindo a 

instalação dos ecossistemas dulçaquícolas que nela encontramos”. 

A Lagoa da Barrinha de Mira (apesar de já não existir a barrinha propriamente dita), localiza-se no 

concelho de Mira (área aproximada de 45 ha), junto à praia com o mesmo nome e está inserida numa 

zona mista urbano/agrícola/floresta. A sua utilização atual compreende a pesca, desportos náuticos 

não motorizados e uso balnear, apresentando grande proximidade com o mar. As pressões mais 

significativas estão relacionadas com a atividade agrícola, contaminação por efluentes urbanos e 

industriais, assim como os processos de assoreamento do leito (Figura 3). A proximidade do mar 

determina uma forte sazonalidade dos períodos de utilização do espelho de água, condicionado nos 

últimos anos pela degradação da qualidade da água e pelo forte assoreamento de algumas zonas do 

leito (CCDR Centro 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Barrinha de Mira: imagem do Google Earth 2010 e fotos. 

 

Lagoa de Mira 

A Lagoa de Mira, localizada no concelho de Mira (área atual de aproximadamente 19 ha), no século 

16 comunicava diretamente com o oceano por meio de um amplo braço de águas que se pode verificar 

no primeiro mapa integral de Portugal publicado em Roma por Fernando (no ano de 1561). Esta lagoa, 

devido à ação combinada do Homem e da natureza transformaram nos séculos seguintes a hidrologia, 

a geomorfologia e a biodiversidade deste ecossistema tendo-se iniciado todo o processo com a 

acumulação de lodos trazidos de montante. A estes lodos sobrepuseram-se areias vindas das dunas 

que acabaram por separar pouco a pouco esta lagoa da ria que se encontrava a Poente. Este mesmo 

autor salienta ainda que numa cartografia de 1897 ainda era possível observar um ribeiro unindo a 

lagoa de Mira à lagoa da Barrinha; esse curso de água foi porém interrompido já no início do século 

Coordenadas do ponto central: 
Lat. - 40°26'56.45"N 

Long. - 8°47'49.04"W 
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XX. Atualmente, a única ligação entre as ambas as lagoas é uma vala que as alimenta e serve de zona 

de escoamento, descarregando o excesso de água na ria de Aveiro. 

A lagoa de Mira está inserida numa área eminentemente agrícola, embora próxima de um 

empreendimento turístico e de um núcleo urbano. A sua utilização compreende a pesca, uso balnear 

e passeios em pequenas embarcações (CCDR Centro 2006). As pressões mais significativas estão 

relacionadas com a atividade agrícola e a introdução de espécies exóticas para fins desportivos (Erro! 

A origem da referência não foi encontrada.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Lagoa de Mira: imagem do Google Earth 2010 e fotos. 

 

Lagoa da Vela 

A Lagoa da Vela a (Biótopo Corine 

C12200077) localiza-se no 

concelho da Figueira da Foz, 

Distrito de Coimbra, tem 

aproximadamente uma área de 67 

ha, sendo a maior lagoa do litoral 

centro (Figura 5 e Figura 6). Trata-

se de um pequeno lago natural 

pouco profundo, com pouco mais 

de dois metros de profundidade 

máxima. Durante os meses mais 

húmidos do ano, a lagoa alimenta 

uma pequena linha de água 

Coordenadas do ponto central: 
Lat. - 40°26'28.10"N 

Long. -  8°45'20.18"W 

Figura 5 - Localização das Lagoas de Quiaios (retirado de Fernandes 1999) 
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intermitente, a Vala do Zurrão, que corre em direção aos campos do Baixo Mondego (quadrante 

Sudeste) atravessando parte do território gandarês, dirige-se ao rio do Fojo que desagua no rio 

Mondego a cerca de 15 km da foz. Situada na cabeceira da sub-bacia do rio Fojo, a Lagoa da Vela faz 

parte integrante da bacia hidrográfica do maior rio nacional, o rio Mondego (Fernandes 1999). – ver 

Figura 5.  

 

Figura 6 - Lagoa da Vela: imagem do Google Earth 2010 e fotos. 

Está inserida numa área eminentemente florestal na margem poente e agrícola intensiva na margem 

nascente. A sua utilização compreende várias atividades de lazer, nomeadamente a pesca e desportos 

náuticos não motorizados. Implantadas na margem Oeste existem duas estruturas de restauração e 

dois Parques de Merendas (CCDR Centro 2006). As pressões mais significativas estão relacionadas com 

a atividade agrícola, erosão marginal, assoreamento, uso balnear e invasão de espécies exóticas 

(Figura 6). 

 

Lagoa das Braças 

A Lagoa das Braças (Biótopo Corine C12200076), também conhecida por Lagoa das Três Braças, 

localiza-se no concelho de Figueira da Foz, tem aproximadamente 23 ha e está inserida numa área 

eminentemente florestal. O nível de água na lagoa é muito variável, podendo chegar a secar 

completamente quando a precipitação escasseia. Sobre grande parte do sistema dunar de Quiaios, a 

rede de drenagem superficial descarrega diretamente para o oceano Atlântico, o mesmo acontecendo 

com as valas que drenam as Lagoas das Braças, da Salgueira (Biótopo Corine C12200078) e do 

Teixoeiro (Biótopo Corine C12200079), com a exceção da Vala do Zurrão que drena para a bacia do 

rio rio Mondego (Fernandes 1999). 

Coordenadas do ponto central: 
Lat. - 40°16'5.80"N 

Long. -   8°47'31.98"W 
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Figura 7 - Lagoa das Braças: imagem do Google Earth 2010 e fotos 

A sua utilização compreende uma captação de água para abastecimento da Figueira da Foz e 

povoações a norte do Rio Mondego (CCDR Centro 2006). As pressões mais significativas estão 

relacionadas com a extração de água e invasão de espécies exóticas. Desde a década de 90 possui um 

estatuto especial de proteção e conservação da natureza que a torna num paraíso para diversas 

espécies animais, sobretudo ao nível da avifauna. (Figura 7). Nesta lagoa encontram-se 

presentemente proibidas as atividades humanas tais como a caça, a pesca, as atividades balneares, o 

uso de embarcações, etc...  

 

2.4 ÂMBITO TEMPORAL 

O Projeto Paeloris teve início em abril de 2013 com a recolha de informação relativa às pressões a que 

as lagoas estão sujeitas e termina em abril de 2014 com a entrega do presente relatório final. No 

Quadro 1 é possível observar as tarefas principais que constituíram o projeto, assim como os 

respetivos períodos de execução. 

As escolhas das datas estiveram relacionadas com o facto das amostragens das comunidades 

biológicas (macroinvertebrados, peixes, fitoplâncton, macrófitos e bivalves) serem mais favoráveis 

durante o período de Primavera/Verão (estando também de acordo com os protocolos produzidos 

pelo Instituto da Água no âmbito da aplicação da Diretiva Quadro da Água) dado que é neste período 

que o nível da água é mais baixo e a transparência é mais elevada. Adicionalmente, e no que concerne 

aos bivalves de água doce, vários autores referem que é durante este período do ano que a maioria 

dos indivíduos das diferentes espécies se encontra à superfície do substrato (Amyot & Downing 1991; 

Balfour & Smock 1995), maximizando assim a possível deteção dos indivíduos. 

Coordenadas do ponto central: 
Lat. - 40°14'35.11"N 

Long. -     8°48'17.83"W 
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Toda a restante calendarização do projeto, com destaque para a elaboração dos relatórios, material 

de sensibilização ambiental e ações de divulgação, foi efetuada tendo por base a condicionante das 

amostragens de campo. 

Quadro 1 - Tarefas do projeto Paeloris. Os quadrados a cinzento indicam tarefas já efetuadas e os quadrados azuis indicam 

tarefas a realizar. 

Ano 2013 2014  

Meses A M J J A S O N D J F M A 

Início do projeto              

Recolha de informação relativa às 
pressões sobre as lagoas 

             

Amostragem de Bivalves Autóctones              

Amostragem de Bivalves Exóticos        (a)      

Amostragem da Comunidade 
Piscícola 

      (b)       

Amostragem do fitoplâncton              

Amostragem da Comunidade 
Macrobentónica 

             

Amostragem da Comunidade 
Macrofítica 

             

Recolha das amostras de água e de 
sedimento para análise 
microbiológica 

             

Recolha das amostras de água e de 
sedimento para análise físico-
química 

             

Caracterização hidromorfológica              

Tratamento de dados              

Elaboração de Cartografia              

Elaboração de relatório intercalar              

Elaboração de material de 
sensibilização ambiental 

             

Ações de divulgação               

Elaboração do relatório final              

(a) A amostragem desta comunidade efetuou-se em novembro uma vez que as metodologias testadas não se verificaram as 

mais adequadas, tendo sido necessário recorrer à construção de um protótipo especial para o efeito, o qual foi sujeito a 

testes de aptidão antes de ser usado na determinação da densidade populacional da espécie exótica Corbicula fluminea. 

(b) A amostragem da ictiofauna realizou-se apenas em outubro uma vez que o equipamento necessário para a sua captura 

(redes de emalhar) apenas nos foi facultado neste período. A pesca elétrica verificou-se impraticável devido aos valores 

elevados de condutividade. 
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Todas as tarefas realizadas tiveram o acompanhamento da coordenadora do projeto e foram 

executadas pelos elementos especialistas em cada um dos descritores avaliados. As reuniões 

previstas desenrolaram-se com periodicidade trimestral. A entrega deste relatório será no 

mês de abril de 2014 de acordo com o protocolo firmado entre a UTAD e as entidades 

promotoras. 

3 METODOLOGIAS 

3.1 ELEMENTOS BIOLÓGICOS 

3.1.1 Bivalves de Água Doce 

Para este elemento e somente para os bivalves autóctones foi realizada uma campanha coincidente 

com o período primavera/verão. Na Lagoa das Braças e na Lagoa da Vela foi efetuada uma prospeção 

inicial para detetar a presença de bivalves de água doce, recorrendo à observação de conchas vazias 

nas margens e fazendo palpação com os pés até onde a profundidade o permitia. O esforço de 

prospeção foi proporcional à dimensão de cada lagoa (ver Quadro 2). Para a Lagoa da Barrinha de 

Mira e Lagoa de Mira não foi realizada a prospeção, uma vez que estudos prévios efetuados pela nossa 

equipa mostraram a presença de bivalves. Nestes casos realizou-se imediatamente a amostragem de 

acordo com a metodologia abaixo descrita. 

Quadro 2 - Número de horas de prospeção de bivalves. 

Lagoas Prospeção (pessoas) Prospeção (horas) Número de horas total 

Lagoa das Braças 10 2.5 25 

Lagoa da Vela 8 5 40 

Barrinha de Mira * - - - 

Lagoa de Mira * - - - 

(*) Não foi realizada a prospeção por haver conhecimento prévio da existência de bivalves. 

Para a amostragem das comunidades de bivalves de água doce, nas lagoas onde foi detetada a sua 

presença, foram amostrado quadrados de 10 x 10 m (100 m2) distribuídos pela área das mesmas 

(Figura 8). Foi intensificada a amostragem junto à zona litoral uma vez que é nesta área onde 

normalmente se encontram as maiores densidades. Os mexilhões-de-rio foram amostrados tateando 

com os pés nos habitats selecionados e recolhidos com o apoio de redes de mão, visto que as águas 

ficavam turvas pela agitação da água nas zonas pouco profundas. As amostragens realizaram-se com 

um mínimo de 4 pessoas dispostas em linha por forma a percorrerem na totalidade o quadrado 

durante uma hora (Figura 9). Em cada quadrado foram recolhidas as coordenadas geográficas, o 

número total de indivíduos capturados por espécie (autóctones e exóticas, sempre que foi possível 

detetá-las visto serem de dimensões muito inferiores às autóctones) e os respetivos tamanhos 
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(medição com craveira até 0,01 mm). Todos os organismos foram devolvidos cuidadosamente à massa 

de água na sua posição original depois de recolhida toda a informação. 

 

Figura 8 Esquema com a sinalização da área não vadeável e por isso apenas amostrada usando a técnica de snorkeling.  

A utilização de técnica de deteção visuais (Snorkeling) foi a usada nas zonas mais profundas das duas 

lagoas (Figura 8). O Tatear com os pés nas zonas pouco profundas verificou-se eficaz dado que as 

lagoas possuem substratos de fundo macio, como lama, areia e matéria orgânica tornando-se fácil a 

deteção de qualquer objeto duro. De salientar que para mais fácil progressão no meio aquático e para 

transporte do equipamento necessário para a amostragem recorreu-se a uma embarcação 

pneumática (Figura 10). 

 

 

 

 

 

Figura 9 - Esquema de amostragem em cada quadrado.  

A identificação das náiades (espécies nativas) e das espécies exóticas encontradas foi efetuada 

fundamentalmente in situ (Figura 11), baseada nas diferentes características morfológicas da concha 

(dentição, textura, cor, escultura, altura do umbo e localização). Para auxiliar a identificação recorreu-

se a bibliografia publicada e guias auxiliares de campo (e.g., Nobre 1941; Wells & Chatfield 1992; Reis 

2006) além da ampla experiência na identificação de bivalves de água doce de todos os investigadores 
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envolvidos. Sempre que surgiram dúvidas durante a identificação in situ, alguns dos exemplares 

capturados foram recolhidos e preservados para posterior análise em laboratório quer com o auxílio 

de lupas estereoscópicas quer por avaliação genética. 

   

Figura 10 – Amostragem de bivalves (esquerda) e transporte do equipamento necessário para a amostragem em embarcação 

pneumática (direita). 

Sempre que surgiram dúvidas durante a identificação in situ, alguns dos exemplares capturados foram 

recolhidos e preservados para posterior análise em laboratório quer com o auxílio de lupas 

estereoscópicas quer por avaliação genética. A identificação das espécies em termos genéticos foi 

feita recorrendo ao método do barcoding já usado pela equipa na caracterização destas espécies (e.g. 

Hinzman et al.2013). 

     

Figura 11- Imagem de uma Anodonta cygnea encontrada na lagoa de Mira. 

 

3.1.1.1 Abundância e Densidade 

A densidade total de náiades por lagoa foi determinada com base na área total amostrada (apenas 

considerando o limite vadeável ≈ 329000 m2 para a Barrinha de Mira e ≈ 121000 m2 para a lagoa de 

Mira – ver Figura 8) e de acordo com a metodologia utilizada (quadrados de 10X10 m recorrendo ao 

método de “Amostragem Casual Simples” – Strayer &Smith 2003). 
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Relativamente às espécies exóticas, mais concretamente à espécie Corbicula fluminea, única espécie 

encontrada nas lagoas e em Portugal Continental, a sua amostragem coincidiu com a amostragem das 

naiádes.  

   

Figura 12 – Utilização do protótipo contruído especificamente para a recolha de Corbicula fluminea. 

Contudo efetuou-se uma outra amostragem em novembro uma vez que a metodologia testada 

poderia não ter sido a mais adequada face às dimensões mais pequenas destes bivalves. Para tal foi 

construído um protótipo especial para o efeito (Figura 12), o qual foi sujeito a testes de aptidão antes 

de ser usado na determinação da densidade populacional da espécie exótica Corbicula fluminea. 

Foram efetuados arrastos de 2,5 m com um engaço de 40 cm de «boca», ao qual foi acoplado uma 

rede para recolha dos bivalves perfazendo uma área total de 1 m2 por cada arrasto. Realizaram-se 55 

arrastos distribuídos pela lagoa da Barrinha de Mira e 29 arrastos na lagoa de Mira, de modo 

proporcional às suas áreas. As amostras resultantes dos arrastos foram colocadas em recipiente e 

triadas (os organismos foram separados do material orgânico e mineral). Os bivalves encontrados 

foram contados, medidos e retirados do meio aquático, visto tratarem-se de espécies exóticas que 

competem pelo alimento e habitat com as espécies autóctones (Figura 13). 

   

Figura 13 – Medição dos exemplares de C. fluminea. 

Face aos resultados alcançados, esta nova metodologia (arrastos) verificou-se pouco eficiente pelo 

que foi abandonada. Assim, o cálculo da densidade total por lagoa referente à espécie exótica C. 
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fluminea seguiu a mesma metodologia usada para as naiádes (quadrados de 10X10 m recorrendo ao 

método de “Amostragem Casual Simples” – Strayer &Smith 2003).  

 

3.1.1.2 Estrutura Populacional e Taxa de Recrutamento 

Para obter a estrutura da população e confirmar a existência de recrutamento, foi efetuada a 

distribuição por frequências de comprimento usando intervalos de 5 mm seguindo a metodologia 

proposta por Young et al. (2001). De acordo com Zettler & Jueg (2007) o comprimento das conchas é 

a forma mais simples de se obter informação da estrutura da população. Contudo, segundo Zettler 

(1997, 2000) este parâmetro (comprimento da concha) poderá variar enormemente, embora possa 

ser de extrema importância quando se pretende fazer comparações no mesmo curso de água entre 

diferentes anos. Este mesmo autor salienta ainda que a determinação da idade para os espécimes 

mais velhos é frequentemente difícil de estimar e varia significativamente entre operadores. Já para 

Kobialka & Colling (2006) para a avaliação da estrutura da população deve ser somente indicada a 

presença/ausência ou a percentagem de indivíduos jovens. 

Por falta de estudos para a região em análise (Sudoeste da Europa), as idades a atribuir aos juvenis de 

A. cygnea serão as obtidas usando os valores médios existentes na bibliografia (≤ 2 anos: Feliksiak 

1930; Zhadin 1952; Claes 1987; Ross 1988; Lewandowski 1990; Niemeyer 1993; Beran 1998; Aldridge 

1999; Zajac 2001; Weber 2005; Achleitner 2007; Geismar 2008; Moorkens & Killeen 2009; Laenko 

2012). No que concerne ao U. delphinus e uma vez que também não existem estudos relativos à idade 

de maturidade sexual, considerou-se o valor (>2 anos) apontado por Araujo et al. (2009), Reis & Araujo 

(2009) e Reis et al. (2013). Pelo mesmo motivo atrás apontado, e para o U. delphinus, consideraram-

se como tamanhos dos juvenis os valores apontados por Zettlere &Jueg (2007) para a espécie Unio 

crassus por se tratar de uma espécie que até há bem pouco tempo se pensava ser a espécie presente 

em Portugal dadas as semelhanças. Assim, serão considerados indivíduos juvenis de Unio aqueles que 

possuírem dimensões entre 10-30 mm. Dada também a escassez de estudos relativos aos tamanhos 

dos juvenis de A. Cygnea considerou-se que um juvenil desta espécie compreenderá todos os 

tamanhos inferiores a 55 mm tal como é apontado no estudo realizado por Başçınar & Düzgüneş 

(2009) no lago Çıldır (Kars, Turquia). 

De acordo com Nobre (1941), Falkner (1990), Jungbluth (1993), Vogt et al. (1994), Turner et al. (1998), 

Kerney (1999), Gómez Moliner et al. (2001), Dhora (2004), Araujo et al. (2009), Glöer & Diercking 

(2010) e Welter-Schultes (2012), o tamanho e a idade de maturidade sexual dependem da 

temperatura da água. Assim, Segundo estes mesmos autores, animais em águas mais quentes 

alcançam a maturidade mais cedo, ao passo que em águas mais frias eles necessitam mais anos e as 

conchas são mais pequenas. Organismos em águas mais quentes e eutróficas vivem apenas menos 

anos do que em águas mais frias e oligotróficas. 
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3.1.1.3 Alimentação da Anodonta cygnea 

A alimentação dos bivalves consiste não só numa variedade de partículas em suspensão, tais como 

bactérias, fitoplâncton, microzooplâncton e detritos, mas também de material orgânico dissolvido 

(DOM), tais como os aminoácidos e açúcares (Gosling 2003). Muitos bivalves são capazes de 

compensar as reduções na qualidade do alimento mantendo o consumo de energia, alterando as taxas 

de filtração e de ingestão e a eficiência de seleção e absorção (Iglesias et al. 1992; Hawkins et al. 1996). 

Nos Unionoida, a capacidade de captura de partículas varia entre as espécies, fases da vida, e sexos, 

mas estudos mais aprofundados são necessários para entender esses processos (Lopes-Lima 2014). 

Segundo Silverman et al. (1997) as espécies que habitam cursos de água corrente eram muito mais 

eficientes na captura de bactérias que espécies que habitam zonas lênticas tais como lagoas. Beck & 

Neves (2003) revelaram uma diferença acentuada de seleção de partículas com a idade e Tankersley 

& Dimock (1993) descobriram que as fêmeas, que utilizam as brânquias para a reprodução, tinham 

taxas de filtração mais baixos do que os machos. Tal como outros bivalves filtradores, a Anodonta 

cygnea usa o fitoplâncton como o principal componente da sua dieta, que inclui uma variedade de 

espécies que diferem no tamanho da célula, forma e outras características estruturais (Bricelj & 

Shumway 1991; MacDonald & Ward 1994; Shumway et al. 1987). 

Face ao exposto e para avaliar a composição fitoplanctónica nos conteúdos estomacais da A. cygnea 

foram colhidas mensalmente na lagoa da Barrinha de Mira de abril de 2013 a março de 2014 seis 

indivíduos desta espécie. Após a sua colheita foram imediatamente colocados numa caixa térmica 

com gelo e transportados para o laboratório. Antes da excisão, os mexilhões foram anestesiados com 

uma solução de éter de etileno-glicol-monofenílico (0,4 ml / L). Os músculos adutores foram cortadas 

com um bisturi e as válvulas foram separados. Após a dissecação parcial da massa visceral, todo o 

conteúdo do estômago foi recolhido através de uma seringa hipodérmica. O peso do conteúdo 

estomacal foi registrado e adicionado a 15 ml de glutaraldeído 1%. 1 ml de conteúdo fixado foi então 

deixada em repouso numa câmara de contagem celular (Sedgewick Rafter). Cerca de 400 células 

foram analisadas ao microscópio. A abundância celular foi obtida multiplicando o número de células 

contadas na alíquota pelo volume de fixador utilizado para a diluição. A abundância relativa de um 

determinado grupo foi definida como a fração que este grupo representa no número total de células. 

Para analisar a seletividade do alimento por parte desta espécie, foi calculada o índice da relação de 

forragem de Jacobs (1974) modificado, para cada mês. 

 

3.1.2 Ictiofauna 

Foi efetuado o levantamento das populações piscícolas uma única vez, mas tal como salientado no 

âmbito temporal, este não coincidiu com o período de levantamento dos restantes elementos, uma 

vez que: (a) era necessário fazer o levantamento prévio dos mexilhões de água doce evitando desta 
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forma a amostragem de ictiofauna em locais onde as espécies alvo do estudo estivessem ausentes 

como foi o caso das Lagoas da Vela e das Braças; (b) as redes não se encontravam disponíveis à data. 

A amostragem foi efetuada recorrendo a redes de emalhar (Figura 14 e Figura 15) de malhas múltiplas 

seguindo a Norma CEN EN 14757: 2005. Na lagoa de Mira foram aplicadas 2 redes de 50 m (multi-

pano) e na da Barrinha foram aplicadas 3. Em cada uma das lagoas foram identificadas todas as 

espécies presentes, e calculada a densidade por espécie, sendo importante a verificação da existência 

de hospedeiros suficientes para garantirem o recrutamento das espécies de bivalves autóctones. Os 

peixes capturados foram identificados, medidos e posteriormente devolvidos ao meio aquático 

(sempre que estes se encontravam ainda vivos). Foram recolhidos alguns exemplares para 

confirmação das espécies em laboratório. 

    

Figura 14 - Colocação de redes de emalhar nas Lagoas de Mira. 

Os dados da ictiofauna foram complementados com pescas com redes de mão nas zonas litorais 

(Figura 15) colocadas na vertical (2 operadores seguravam as pontas das redes que se encontravam 

presas a varas) e outros 2 faziam batimentos nas águas direcionando os peixes para a rede. Os 

operadores das redes após os batimentos fechavam a rede em arco e capturavam os indivíduos que 

iam de encontro às mesmas (Figura 16). 
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Figura 15 - Localização das redes de emalhar (linhas a tracejado preto e branco) e das redes de mão (linhas a vermelho) nas 

lagoas da Barrinha de Mira e Mira.  

Toda esta informação foi ainda complementada com dados recolhidas junto dos pescadores e de 

bibliografia consultada, nomeadamente (Cerqueira 2005; CCDR Centro 2004; Pereira 2009). 

 

   

Figura 16 - Pesca com redes de mão na zona litoral. 

 

3.1.3 Fitoplâncton  

Para a caracterização do elemento biológico fitoplâncton foram efetuadas 4 campanhas de 

amostragem nas 2 lagoas cuja presença de bivalves foi comprovada (Barrinha e Mira), coincidindo a 

primeira campanha de amostragem com a dos bivalves autóctones, das macrófitas, 

macroinvertebrados, elementos hidromorfológicos e físico-químicos da água e sedimento (Figura 17). 

Relativamente às lagoas da Vela e das Braças apenas foram efetuadas as duas primeiras campanhas 

coincidentes com as das restantes lagoas (Figura 18).  
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Figura 17 - Localização dos pontos onde foram efetuadas as recolhas de fitoplâncton e água para quantificação das 

populações nas Lagoas da Barrinha de Mira e de Mira. 

 
Figura 18 - Localização dos pontos onde foram efetuadas as recolhas de fitoplâncton e água para quantificação das 

populações nas Lagoas da Vela e das Braças. 

Uma vez que os trabalhos que se realizaram no âmbito da aplicação da Diretiva Quadro da Água (DQA) 

não definiram critérios para a avaliação de massas de água lênticas naturais (lagos e lagoas), a 

definição do estado ecológico das lagoas estudadas obteve-se da metodologia utilizada para a 

classificação de Albufeiras da tipologia N. Esta classificação baseia-se nos valores fronteira definidos 

no manual Critérios para a Classificação do Estado das Massas de Água superficiais – Rios e Albufeiras 

(INAG 2009), constantes no Quadro 3. Os valores a utilizar correspondem a valores médios de verão. 

Contudo, e uma vez que apenas se efetuou uma campanha de amostragem no Verão, será esse o valor 

a considerar para a avaliação do estado ecológico. 
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Os resultados dos elementos biológicos são expressos em Rácios de Qualidade Ecológica (RQE) (alínea 

ii, item 1.4.1 do Anexo V da DQA). Estes rácios traduzem a relação entre os valores observados para 

um determinado parâmetro biológico numa determinada massa de água e o valor desse parâmetro 

na condição de referência para o mesmo tipo de massa de água (ver Quadro 3). 

Quadro 3 - Mediana dos valores de referência e valores-guia de fronteira Bom/Razoável para as albufeiras do Tipo Norte 

para o Elemento de Qualidade Biológica Fitoplâncton (INAG 2009). 

Tipo de 
Albufeira 

Componente Indicador 
Valor de 

Referência 
Bom/Razoável 

(RQE) 

Norte 

Biomassa 
Clorofila a (mg.m-3) 2,00 9,50 (0,21) 

Biovolume Total (mm3.L-1) 0,36 1,90 (0,19) 

Composição e 
Abundância 

% Biovolume Cianobactérias 0 9,20 (0,91) 

Índice de Grupo de Algas (IGA) 0,10 10,60 (0,97) 

 

No Quadro 4 apresentam-se as fórmulas utilizadas no cálculo dos RQE para os diversos indicadores 

biológicos. 

Quadro 4 - Fórmulas de Cálculo para os RQEs dos diversos indicadores do Elemento Fitoplâncton. 

Indicador Cálculo RQE 

Clorofila a RQE = (1/valor obtido) / (1/valor referência) 

Biovolume total RQE = (1/ valor obtido) / (1/ valor referência) 

Biovolume Cianobactérias RQE = (100 - valor obtido) / (100 - valor referência) 

Índice de Grupo de Algas (IGA) RQE = (400 – valor obtido) / (400 - valor referência) 

No entanto, dada a necessidade de combinar os RQEs dos diferentes indicadores para o tipo Norte foi 

necessário estandardizar (padronizar) os valores de RQE obtidos, tendo assim uma escala semelhante 

e comparável entre eles (Quadro 5). Com a padronização, a fronteira Bom/Razoável corresponde para 

todos os indicadores ao valor de RQE de 0,6, isto é, RQE superior a 0,6 determina um Potencial 

Ecológico para o Fitoplâncton com classificação Superior ou Bom, e um RQE abaixo desse valor 

classificará numa das seguintes classes: Razoável, Medíocre ou Mau (Quadro 6). 

Quadro 5 - Normalização dos RQEs dos diversos indicadores para o cálculo do RQE do Fitoplâncton. 

Componente Indicador RQE RQE Normalizado 
RQE 

Componente 

RQE 

Fitoplâncton 

Biomassa 

Clorofila a 

(Cla) 

RQE > 0,21 (0,5063 × RQE) + 0,4937 

Média dos 

RQEs 

normalizados 

(Cla e BT) 

Média dos 

RQEs das 

componentes 

Biomassa e 

RQE < 0,21 2,8571 × RQE 

Biovolume Total 

(BT) 

RQE > 0,19 (0,4938 × RQE) + 0,5062 

RQE < 0,19 3,1579 × RQE 
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Componente Indicador RQE RQE Normalizado 
RQE 

Componente 

RQE 

Fitoplâncton 

Composição e 

Abundância 

Biovolume 

Cianobactérias (BC) 

RQE > 0,91 (4,4444 × RQE) - 3,4444 
Média dos 

RQEs 

normalizados 

(%BC e IGA) 

Composição e 

Abundância 
RQE < 0,91 0,6593 × RQE 

Índice de Grupo de 

Algas (IGA) 

RQE > 0,97 (15,333 × RQE) - 13,333 

RQE < 0,97 0,6162 × RQE 

 

Quadro 6 – Qualidade Ecológica do elemento Fitoplâncton em RQEs. 

Intervalos de Valores Classes de Qualidade 

0,8-1 Superior 

0,6-0,8 Bom 

0,4-0,6 Razoável 

0,2-0,4 Medíocre 

0-0,2 Mau 

 

3.1.3.1 Alimentação da Anodonta cygnea 

Uma vez que a comunidade fitoplanctónica serve de base de alimentação aos bivalves realizaram-se 

12 amostragens (periodicidade mensal) de fitoplâncton vivo apenas numa das lagoas com 

comprovada presença da espécie alvo (Barrinha de Mira), com recurso a uma rede de fitoplâncton, 

sendo posteriormente identificados até ao género. Assim, seis amostras de água de 250 ml foram 

retiradas ao nível dos sifões dos mexilhões em seis locais diferentes para a análise da composição do 

fitoplâncton. 

As amostras de água foram imediatamente fixados pela adição de uma solução de Lugol (Merck KGaA, 

Darmstadt, Alemanha) para se obter uma concentração final de 1%. A análise quantitativa foi feita 

após uma modificação da técnica de sedimentação Uthermol (Hasle 1978). Neste sentido 50 ml de 

água ficaram entre 36-48 h numa câmara combinada Uthermol e cilindro. Seguiu-se a identificação e 

contagem num Microscópio invertido (Nikon-Diaphot com contraste de fase). A alíquota contada 

representou 5% do volume total da câmara. A identificação das divisões do fitoplâncton foi realizada 

de acordo com a seguinte bibliografia: Ricard 1987; Balech 1988; Tomas 1993; Van den Hoek et al. 

1995; Hasle & Syvertsen 1996; Steidinger & Jangen 1996. 

 

3.1.4 Macroinvertebrados Bentónicos 

A amostragem dos macroinvertebrados bentónicos decorreu na primeira campanha de amostragem 

coincidente com a amostragem das macrófitas e a primeira campanha de fitoplâncton. Os locais de 
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amostragem foram coincidentes com os de fitoplâncton nas 4 lagoas (ver Figura 17 e Figura 18). Foi 

utilizada uma rede de mão com 500 µm de malha num esforço constante de tempo de amostragem 

(4 min) e procurando conter a máxima diversidade de habitats. Os organismos foram depois 

transportados para o laboratório, devidamente embalados, onde foram triados em vivo e preservados 

de imediato em álcool a 70% para posterior identificação (Figura 19). Esta realizou-se mediante o uso 

de lupas estereoscópicas com ampliação de 10-230X e o auxílio de chaves dicotómicas apropriadas. O 

nível de identificação variou conforme os grupos taxonómicos, mas sempre que possível os 

organismos foram identificados até ao nível da espécie. 

   

Figura 19 - Imagens de macroinvertebrados bentónicos em tabuleiro para triagem (à esquerda) e preservados para 

identificação (à direita). 

Cada taxa recolhido constitui uma potencial fonte de variação, acrescentando uma nova dimensão, 

que no seu conjunto formam uma base de dados multidimensional que pode ser tratada com métodos 

de análise multivariada (Kent & Coker 1992). Este tipo de métodos foram apicados para avaliar a 

variação espacial das comunidades de macroinvertebrados bentónicos. Os métodos não paramétricos 

aplicados foram executados através do software PRIMER v6.1.15 (Clarke & Gorley 2001). 

Fez-se uma classificação hierárquica (CLUSTER) recorrendo aos dados recolhidos nas quatro lagoas, 

tendo-se construído uma matriz de similaridade utilizando a medida de distância Bray-Curtis. 

A matriz de similaridade foi determinada a partir da abundância dos taxa amostrados, previamente 

logaritmizados pela expressão Log10 (x+1), com o objetivo de aproximar os dados à normalidade, 

estabilizar a variância e moderar a influência de valores extremos. 

 

3.1.5 Macrófitos 

Para este elemento procurou-se analisar a diversidade taxonómica e funcional da flora vascular 

associada às lagoas analisadas (Braças, Vela, Barrinha e Mira). Com base na análise dessa diversidade 

é discutido o grau de alteração antrópico observado, ligando a este fenómeno o grau de 

desenvolvimento de flora alóctone detetada para estes ecossistemas. 
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A amostragem foi efetuada no período Primavera/Verão, coincidindo com a amostragem de 

invertebrados, fitoplâncton e bivalves de forma a coincidir com o período de crescimento ótimo, 

permitindo a inventariação do maior número de espécies. 

Para a caracterização da vegetação das lagoas procedeu-se inicialmente à diferenciação dos habitats 

envolventes a estes habitats húmidos, incluindo igualmente a vegetação aquática das mesmas. Em 

cada um destes habitats foram realizados inventários com áreas constantes de 10 x 10 m, de modo a 

recolher a variação florística e estrutural em cada um dos habitats. Estas estações de amostragem 

foram instaladas na margem interior das lagunas, de modo a analisar a flora aquática, e na margem 

exterior para estudar a vegetação ribeirinha. Dentro de cada um destes quadrados de 100 m2 foram 

apontadas as espécies presentes, as suas abundâncias (número de indivíduos) e coberturas (projeção 

vertical sobre a área de amostragem). Ao mesmo tempo foram apontadas as coberturas dos estratos 

herbáceo, arbustivo e arbóreo, bem como a cobertura total. Nos inventários de margem interior 

(vegetação aquática) foi também acrescentada a cobertura ocupada pelas algas. 

A colheita de material para coleções ou confirmação da identificação baseada nos órgãos/estruturas 

que permitem a sua análise foi efetuada na menor quantidade possível para não perturbar o troço, 

com especial atenção para as espécies protegidas (Figura 20). 

 

Figura 20 – Exemplares de macrófitos identificado nas lagoas (Iberis procumbens Lange subsp. microcarpa Franco & P. Silva 

- espécie endémica de Portugal). 

Em laboratório, procedeu-se à conservação e identificação do material vegetal recolhido e prensado 

ainda no campo. Para a identificação das espécies desconhecidas ou confirmação das duvidosas, 

recorreu-se a literatura da especialidade. As plantas foram identificadas, pelo menos, ao nível da 

espécie, e quando possível até à variedade.  

As matrizes numéricas obtidas deste modo foram reunidas numa única matriz, compacta e que 

resume toda a informação florístico-estrutural estudada. Para isso foi preciso incluir a variável de 

estado fisionómica, em que cada espécie foi substituída pelo respetivo tipo fisionómico. Em cada 

matriz foi calculada a média de cada tipo fisionómico para as presenças, abundâncias e coberturas, 

reunindo toda essa informação na matriz de contingência contida no ficheiro excel MatContTot. Esta 

matriz foi elaborada para as 4 lagoas, de modo que neste ficheiro estão especificadas as localizações 
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de cada estação de amostragem, bem como o significado de cada uma das variáveis florístico-

estruturais e funcionais analisadas. Juntando as 4 matrizes de contingência (uma por cada lagoa) foi 

obtida uma matriz de contingência conjunta. A última coluna desta matriz está reservada à 

procedência de cada uma das 4 matrizes que constituem esta matriz total. Para isso foi utilizada a 

seguinte numeração: 1-lagoa de Braças; 2-lagoa de Vela; 3-lagoa de Mira; e 4- Barrinha de Mira. As 

variáveis florístico-estruturais e funcionais foram inicialmente descritas através dos seguintes 

parâmetros: média, mediana, valor mínimo, valor máximo e desvio padrão. Sobre esta matriz de 

contingência conjunta, classificada por lagoa, foi realizada uma análise de correlação e, 

posteriormente, uma análise de componentes principais. O objetivo desta análise foi encontrar as 

variáveis florístico-estruturais estatisticamente mais relevantes, para deste modo poder realizar uma 

Análise Canónica Discriminante (CDA). Esta análise proporciona as diferenças florístico-estruturais e 

funcionais para cada lagoa analisada. 

Para obter uma imagem das diferenças em variabilidade florístico-estrutural e funcional, sobre cada 

matriz de contingência reduzida (só com as variáveis estatisticamente mais significativas) foram 

elaborados box-plots sobre a amplitude máxima por variável. Deste modo, quanto maior for essa 

variabilidade maior será a área ocupada por esses gráficos de caixas. De acordo com os objetivos 

propostos para cada lagoa foi recolhido o número de taxa alóctones presentes (margem interior ou 

aquática e margem exterior ou ribeirinha), apresentados em tabela. 

 

3.2 ELEMENTOS MICROBIOLÓGICOS  

Para avaliar a influência antrópica nas 4 lagoas definidas, recorreu-se a análises microbiológicas da 

água e sedimento, mais concretamente Enterococcus, Mesófilos Aeróbios Totais (MAT) e E. coli. Para 

a análise dos parâmetros microbiológicos utilizaram-se os valores constantes no Decreto-Lei n.º 

306/2007, de 27 de Agosto (ANEXO I, a que se refere o n.º 1 do artigo 6.º: Parâmetros e valores 

paramétricos - Parte I — Parâmetros microbiológicos) para os parâmetros E. coli e Enterococcus, e no 

valor «indicador» mais comuns de qualidade da água das piscinas relativamente aos Mesófilos 

Aeróbios Totais (excelente qualidade <100/ mL). 

Os locais de amostragem foram coincidentes com os de fitoplâncton, macroinvertebrados bentónicos 

e colheita de água nas 4 lagoas (ver Figura 17 e Figura 18). 
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3.3 ELEMENTOS DE SUPORTE AOS ELEMENTOS 

BIOLÓGICOS 

Para a avaliação do Estado Ecológico das lagoas, e respeitando o Quadro normativo da DQA, 

monitorizaram-se também os elementos de suporte aos elementos biológicos, constituídos pelos 

parâmetros Físico-Químicos e Hidromorfológicos. 

 

3.3.1 Elementos Físico-Químicos 

A amostragem dos elementos físico-químicos efetuou-se 4 vezes durante o ano acompanhando a 

amostragem do fitoplâncton nessas campanhas. Os locais de amostragem coincidiram com os locais 

definidos para o fitoplâncton, macroinvertebrados e elementos microbiológicos nas 4 lagoas (ver 

Figura 17 e Figura 18). Uma vez que a espécie alvo não se encontrava nas lagoas do concelho da 

Figueira da Foz (Vela e Braças), a amostragem destes elementos só foi feita 1 vez em todas as lagoas 

e mais 3 vezes apenas nas lagoas da Barrinha de Mira e Mira. 

As amostras foram recolhidas em recipientes específicos para o efeito, e posteriormente 

acondicionados em atmosfera arrefecida e escura, evitando qualquer tipo de atividade que 

degradasse as amostras no seu transporte para análises em laboratório acreditado. Para os 

parâmetros avaliados in situ, utilizou-se uma sonda multiparamétrica portátil (Figura 21). 

   

Figura 21 – Imagens da sonda multiparamétricas usada para medição dos parâmetros físico-químicos in situ. 

Os elementos analisados encontram-se enumerados no Quadro 7, e tal como já referido para o 

elemento fitoplâncton, recorreu-se à metodologia das albufeiras tipo N.  

Quadro 7 - Elementos Físico-Químicos Gerais amostrados nas lagoas em estudo. 

Elementos Físico-Químicos Parâmetros Unidades Determinação 

Condições de transparência 
Sólidos Suspensos Totais Mg.L-1 Laboratório 

Turbidez NTU Laboratório 

Condições térmicas Temperatura °C in situ 
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Elementos Físico-Químicos Parâmetros Unidades Determinação 

Condições de oxigenação 

Oxigénio Dissolvido mg O2.L-1 in situ 

Taxa de Saturação em Oxigénio % Saturação de O2 in situ 

Carência Bioquímica de Oxigénio (CBO5) mg O2.L-1 Laboratório 

Carência Química em Oxigénio (CQO) mg O2.L-1 Laboratório 

Salinidade Condutividade elétrica a 20 °C μS.cm-1 in situ 

Estado de acidificação 

pH Escala de Sorensen in situ 

Alcalinidade mg HCO3.L-1 Laboratório 

Dureza mg CaCO3.L-1 Laboratório 

Condições relativas a Nutrientes 

Nitratos mg NO3.L-1 Laboratório 

Nitritos mg NO2.L-1 Laboratório 

Azoto Amoniacal mg NH4.L-1 Laboratório 

Azoto Total mg N.L-1 Laboratório 

Fosfatos mg P2O5.L-1 Laboratório 

Fósforo Total mg P.L-1 Laboratório 

No Quadro 8 indicam-se, para os parâmetros físicos-químicos classificáveis, os valores de fronteira 

entre o Razoável e Bom Potencial, para a tipologia Norte (INAG 2009). 

Quadro 8 - Limiares máximos para os parâmetros físico químicos gerais para o estabelecimento do Bom Potencial Ecológico 

em massas de água fortemente modificadas – albufeiras. 

Parâmetros Unidades 
Limite para o “Bom Potencial” 

Tipo N 

Oxigénio Dissolvido (1) mg O2.L-1 ≥ 5 

Taxa de Saturação em Oxigénio (1) % Saturação de O2 Entre 60 e 120 

pH (1) Escala de Sorensen Entre 6 e 9* 

Nitratos (2) mg NO3.L-1 ≤ 25 

Fósforo Total (2) mg P.L-1 ≤ 0,05 

1. 80% das amostras se a frequência for mensal ou superior. 
2. Média anual 
* - Os limites indicados poderão ser ultrapassados caso ocorram naturalmente. 

 

3.3.2 Elementos Morfológicos 

As condições morfológicas foram recenseadas uma única vez coincidente com o período de 

amostragem dos restantes elementos com exceção dos bivalves exóticos e fauna piscícola. 

A metodologia “Lake Habitat Survey” ou LHS (Rowan et.al. 2006) foi utilizada para recensear os 

atributos físicos (secção 2 da referida metodologia) dos habitats das lagoas. O método consistiu em 

percorrer a margem das lagoas ao longo de uma parcela de 500 m com “spot checks” de 50 em 50 m, 
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contemplando três sub-parcelas adjacentes, nomeadamente a zona litoral, a zona de margem e a zona 

ripária (Figura 22). Não foi aplicada a metodologia LHS na sua íntegra. 

Na sub-parcela da zona litoral foi considerada uma área do espelho de água com 15 m de largura e 10 

m de comprimento, a distância entre o barco ancorado e a margem. A zona de margem foi definida 

por uma largura idêntica e um comprimento variável, compreendido entre a linha de água, e para a 

zona riparia, considerou-se uma área de dimensões aproximadas de 15x15 m em cada “spot check”. 

Em cada ponto de amostragem foi realizada a caracterização das três zonas e uma avaliação da 

pressão humana exercida nestas e num raio de 50 m da parcela. Na zona riparia foram avaliados os 

estratos vegetais e o uso do solo. Na zona do talude foi avaliado o angulo do talude, o substrato 

predominante, modificações do talude, a cobertura e estrutura de vegetação e a presença ou não de 

erosão. Na zona da praia foi estimado o declive, os substratos, tipos de modificação, a cobertura e 

estrutura de vegetação e quaisquer sinais de erosão ou deposição. No litoral foram recenseados o tipo 

de substrato presente, a presença de vegetação lenhosa e raízes de árvores submersas e a estrutura 

da vegetação. 

 

Figura 22 - Esquematização da parcela de amostragem utilizada na caracterização dos habitats físicos da massa de água.  

Adaptado de ROWAN et al. (2006). 

 

3.4 DETERMINAÇÃO DO ESTADO ECOLÓGICO 

A avaliação do estado ecológico das lagoas a estudar traduz a qualidade estrutural e funcional dos 

ecossistemas aquáticos associados às águas de superfície, tendo como indicadores os elementos de 

qualidade biológica (fitoplâncton) e respetivos elementos físico-químicos e hidromorfológicos de 
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suporte seguindo o Manual “Critérios para a Classificação do Estado das Massas de Água superficiais 

– Rios e Albufeiras” (INAG 2009). 

 

  



Resultados  Laboratório de Ecologia Fluvial | UTAD | Vila Real 

    

   
Pág. 37 

 
Projeto Paeloris - Prémio InAqua 
Caracterização e Proteção das Espécies Nativas de Bivalves nas Lagoas Costeiras da Barrinha de Mira, Lagoa de 
Mira, Lagoa da Vela e Lagoa das Braças 
Relatório Final 

 

4 RESULTADOS 

Neste capítulo encontram-se descritos os resultados, obtidos no campo, de todas as campanhas de 

amostragem realizadas no âmbito do projeto Paeloris. 

Tendo presente o objetivo essencial deste projeto, a caracterização e a quantificação de espécies 

nativas de bivalves de água doce (também designados por mexilhões de água-doce), após a prospeção 

das comunidades de bivalves nas 4 lagoas (Barrinha de Mira, Lagoa de Mira, Lagoa da Vela, e Lagoa 

das Braças) verificou-se a sua presença em apenas 2 delas (Barrinha de Mira e Lagoa de Mira). Face 

a estes resultados as restantes campanhas, definidas para os diversos elementos, apenas se 

realizaram nestas duas últimas lagoas. 

Os resultados encontram-se organizados por Elementos Biológicos, Elementos Microbiológicos, 

Elementos de Suporte aos Elementos Biológicos e Estado Ecológico das Lagoas. 

 

4.1 ELEMENTOS BIOLÓGICOS 

Os elementos biológicos foram o objeto principal do Projeto Paeloris, com destaque para os bivalves. 

Neste contexto, descrevem-se em seguida os resultados obtidos para todos os elementos biológicos 

estudados, nomeadamente o levantamento das comunidades de bivalves, ictiofauna, fitoplâncton, 

macroinvertebrados bentónicos e macrófitos. 

 

4.1.1 Bivalves de Água Doce  

4.1.1.1 Abundância e Densidade 

Como já foi referido anteriormente neste documento (Secção 3.1.1.1), a amostragem dos bivalves de 

água doce efetuou-se apenas na Barrinha de Mira e na Lagoa de Mira. As amostragens levadas a cabo 

durante o ano de 2013 perfizeram um total de 64 quadrados de 100 m2 de área cada e 50 quadrados, 

respetivamente nas lagoas da barrinha de Mira e Mira (ver Figura 23) para a localização dos quadrados 

amostrados).  

A amostragem de espécies autóctones revelou a presença das espécies Anodonta cygnea e Unio 

delphinus nas duas lagoas, assim como a presença da espécie exótica Corbicula fluminea (Quadro 9). 

De salientar mais uma vez que apesar da amostragem desta última espécie ter sido efetuada em duas 

fases, uma primeira em simultâneo com a amostragem dos bivalves autóctones, e uma segunda em 

novembro, apenas serão considerados para tratamento estatístico os dados obtidos na primeira fase. 

É importante também ressalvar que em ambas as lagoas, nos setores de maior profundidade foi 

inviabilizada a amostragem por quadrados, tendo estes sido percorridos por snorkeling nos percursos 

delimitados na Figura 23. No entanto, devido a uma visibilidade praticamente nula, não foi possível a 
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observação de bivalves. Face ao exposto, a abundância (Figura 24, Figura 25 e Figura 26) e densidade 

de cada uma das espécies, em cada lagoa, pode ser observada no Quadro 9. 

 

Figura 23 – Mapas da área de estudo mostrando a localização dos quadrados de 100 m2 amostrados e da área amostrada por 

sorkeling nas lagoas da Barrinha de Mira e Mira. 

Com os dados recolhidos e traduzidos na Figura 24, Figura 25 e Quadro 9, foi possível observar uma 

maior abundância da espécie Anodonta cygnea, quando comparada com a outra espécie autóctone 

Unio delphinus, nas duas lagoas. Contudo, é de salientar que a lagoa de Mira é a que apresenta 

proporcionalmente um maior número de indivíduos da espécie A. Cygnea (>1,4X) e também da exótica 

C. fluminea (>6,5X). No que concerne ao U. delphinus constata-se que os valores estimados são muito 

próximos para ambas as lagoas (lagoa de Mira = 0,97 X indivíduos da Barrinha de Mira). De referir 

ainda que o conjunto das espécies autóctones encontradas nestas lagoas exercem domínio sobre a 

exótica, muito embora na lagoa de Mira se observe que esta espécie supera os valores de abundância 

(Quadro 9) alcançados pelo U. delphinus. 

Quadro 9 – Número de indivíduos e densidade média de bivalves capturados na Barrinha de Mira e na lagoa de Mira, apenas 

na área vadeável. 

Massa de 
água 

 
Área 

amostrad
a (m2) 

Área total 
vadeável 

(m2) 

Número de 
bivalves 

Densidade 
média de 

bivalves (m2) 

População 
total (valor 
estimado) 

Barrinha de 
Mira 

Anodonta cygnea 

6400 329000 

299 0,007 ≈2221 

Unio delphinus 78 0,002 ≈657 

Corbicula fluminea 11 0,001 ≈227 

Lagoa de 
Mira 

Anodonta cygnea 

5000 121000 

263 0,010 ≈1173 

Unio delphinus 33 0,002 236 

Corbicula fluminea 96 0,004 ≈542 
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Figura 24 – Histograma de frequências da densidade das espécies de bivalves (A- Anodonta cygnea; B – Unio delphinus; C – 

Corbicula fluminea) em 64 quadrados de 100m2 amostrados na Barrinha de Mira 
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Figura 25 - Histograma de frequências da densidade das espécies de bivalves (A- Anodonta cygnea; B – Unio delphinus; C – 

Corbicula fluminea) em 50 quadrados de 100m2 amostrados na lagoa de Mira 

A área amostrada de cada lagoa foi calculada usando o Sistema de Informação Geográfica GIS (Quadro 

9). As densidades de bivalves foram determinadas baseadas na área total vadeável amostrada e 

recorrendo ao método de “Amostragem Casual Simples”, tal como explanado na Secção 3.1.1. É 

possível verificar pela análise da Figura 26 que os bivalves estavam ausentes em aproximadamente 

27% dos quadrados amostrados na Barrinha de Mira e apenas em 10% na lagoa de Mira. As densidades 

estimadas foram consideravelmente baixas em ambas as lagoas mas proporcionalmente mais 

elevadas na lagoa de Mira (valores médios de 0,010 ind m-2) do que na Barrinha (valores médios de 

0,007 ind m-2). 
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Na Figura 26 podem ainda observar-se padrões de distribuição das duas espécies autóctones de 

bivalves de água doce (A. Cygnea e U. delphinus). Assim, na Barrinha de Mira fica perfeitamente 

delimitada a área onde foi observada uma elevada mortalidade de bivalves, derivada de uma grande 

acumulação de material orgânico em decomposição (fundamentalmente de jacinto de água e de algas 

verdes filamentosas) com libertação de gases tóxicos (metano e dióxido de carbono) e forte consumo 

de oxigénio, passando a decorrer uma decomposição anaeróbia favorecida pelas intensas condições 

redutoras existentes junto ao substrato.  

          

Figura 26 – Distribuição dos quadrados de amostragem por classes de abundância das duas espécies nativas: quadrados 

identificados por números a vermelho – abundância =0 ind./quadrado; polígono amarelo - zona de elevada mortalidade; 

polígono verde – abundância < 6 ind /quadrado; polígono azul - abundância ≥ 6 ind /quadrado. 

As maiores densidades de A. cygnea ocorreram nas áreas mais litorais de ambas as lagoas (polígonos 

a azul) onde existia alguma vegetação aquática (fundamentalmente caniço) mas não conferente a uma 

cobertura impeditiva da penetração de alguma radiação solar e trocas gasosas, permitindo por outro 

lado a manutenção de um substrato pouco compacto que por sua vez ainda constituía refúgio para os 

peixes hospedeiros. Relativamente ao U. delphinus verificou-se que não tem um padrão bem definido 

distribuindo-se um pouco por toda a área sem uma zona nitidamente preferencial. A população 

estimada compreendeu um total de 2221 ind. de A. Cygnea e 657 ind. de U. delphinus para a Barrinha 

de Mira e de 1173 ind. de A. cygnea e 236 ind. de U. delphinus para a lagoa de Mira. A máxima 

densidade de A. Cygnea alcançada foi de 25 ind.100m2 na Barrinha e 26 ind.100m2 na lagoa de Mira. 

Os bivalves de maior tamanho foram encontrados na lagoa de Mira para as espécies U. delphinus (112 

mm) e C. fluminea (46 mm) contrastando com a A. Cygnea que atingiu um máximo de 185 mm na 

Barrinha de Mira. 

Barrinha de Mira Lagoa de Mira 
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A matriz com os resultados completos das amostragens efetuadas e respetivas medições encontra-se 

no ANEXO I - BIVALVES e faz parte integrante do presente documento. 

 

4.1.1.2 Alimentação da Anodonta cygnea 

O número total de células de fitoplâncton nas amostras de água atingiu um pico em fevereiro (9.697 

células.ml-1), enquanto para o conteúdo do estômago os maiores valores foram encontrados em 

agosto e setembro, com 6,8 × 108 células.g-1 e 6,3 × 108 células.g-1, respetivamente (Figura 27). 

 

Figura 27 – Variação do número total de células de fitoplâncton em amostras de água e de estômago de A. cygnea durante 

o período de estudo a partir de abril de 2013 a março de 2014. 

A composição de microalgas encontradas na água e nas amostras do conteúdo estomacal foi muito 

diversificado sendo representado por sete grandes grupos: Chlorophyta (algas verdes), Cryptophyta 

(criptomonas), Cyanophyta (cianobactérias), Bacillariophyta (diatomáceas), Euglenophyta, 

Chrysophyta (algas douradas) e Dinophyta (dinoflagelados). Estes 3 últimos grupos foram 

considerados os menores em todas as amostras e, portanto, não foram tomadas na análise geral. Os 

resultados obtidos para a composição do fitoplâncton na água da Barrinha de Mira permitem 

corroborar a importância do grupo das algas verdes, apresentando a maior contribuição durante todo 

o ano, exceto nos meses de março e abril, quando o grupo das diatomáceas foi o mais abundante. As 

cianobactérias foram o grupo com índices mais baixos em todas as amostras analisadas (Figura 28). 
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Figura 28 - Variação mensal da abundância relativa dos principais grupos de fitoplâncton registados no conteúdo estomacal 

de A. cygnea durante o período de estudo a partir de abril de 2013 a março de 2014. 

Tanto no conteúdo estomacal como nas amostras de água, o grupo das algas verdes foi o dominante, 

seguido pelo das diatomáceas, exceto no mês de agosto e setembro, quando o grupo das criptomonas 

foi aquele que alcançou maior abundância. No entanto, de salientar que durante o resto do ano, este 

último grupo teve uma contribuição menor (Figura 28 e Figura 29). 

 

Figura 29 - Variação mensal da abundância relativa dos principais grupos de fitoplâncton registados em amostras de água 

na Barrinha de Mira, durante o período de estudo a partir de abril de 2013 a março de 2014. 

Da comparação dos resultados de abundância nos dois tipos de amostras tornou-se evidente que 

estes bivalves tendem a ingerir alimentos com um padrão similar à sua disponibilidade (Figura 30). 

Exceção seja feita para o grupo das cianobactérias e criptomonas que apesar de durante os meses de 

fevereiro e março atingiram os valores mais baixos de abundância na água conseguiram encontrar-se 

em maior percentagem no estômago de A. cygnea. Na verdade, durante o período amostrado os 

mexilhões mostraram preferência por estas algas verdes azuis, apesar de sua pequena representação 

na comunidade fitoplanctónica. Comportamento inverso foi registado com o grupo das criptomonas 

que apesar de terem uma presença constante na água, se encontravam em valores residuais no 
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conteúdo estomacal até ao verão (agosto e setembro), altura em que foi observada a maior taxa, 

mostrando uma clara preferência dos mexilhões por este grupo.  

 

Figura 30 – Seletividade de alimento da A. cygnea usando o Índice da relação de forragem de Jacobs modificado (log Q) dos 

grupos de fitoplâncton nos conteúdos estomacais vs. Amostras de água durante o período de estudo a partir de abril de 

2013 a março de 2014. O asterisco mostra valores significativos (p < 0,05). 

A análise do conteúdo estomacal dos bivalves revelou que o fitoplâncton representa um importante 

alimento para A. cygnea. Ao longo do ano, os grupos mais representativos encontrados nos conteúdos 

estomacais foram os grupos Chlorophyta, Cryptophyta, Cyanophyta e Bacillariophyta. Os resultados 

mostraram uma menor concentração de fitoplâncton na água durante agosto e setembro, que pode 

ser superada com uma filtração mais rápida ou maior eficiência, o que explicaria o notável aumento 

do número de células encontradas no conteúdo estomacal durante estes meses. Lima et al. (2004) 

corroba os nossos resultados já que observaram que em habitats eutróficos não existia nenhuma 

correlação clara entre disponibilidade de alimento e o crescimento. 

 

4.1.1.3 Estrutura Populacional e Taxa de Recrutamento 

Os histogramas de frequências por classes de tamanho para as duas lagoas e para as espécies nativas 

de bivalves (Figura 31 e Figura 32) revelaram distribuições unimodais.  

Relativamente à espécie A. Cygnea é de salientar em ambas as lagoas foram observados juvenis 

embora na lagoa de Mira apenas tenha sido encontrado um valor muito residual (0,76%) contrastando 

com o valor encontrado na Barrinha que foi de 22,41%, valor este bastante assinalável. Os 

comprimentos mínimo/máximo das conchas observados na Barrinha e lagoa de Mira foram de 

respetivamente 6,73/185,00 mm e 34,00/164,00 mm. Como é possível observar, foi na Barrinha de 

Mira que se encontraram os valores mais extremos. A máxima frequência na Barrinha foi alcançada 

entre os 135–140 mm (9,03%) e 39,12% da população total desta lagoa encontra-se num pequeno 

intervalo de apenas25 mm (entre as classes 120-145 mm). Relativamente à lagoa de Mira, para o 
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mesmo intervalo de valores (120-145 mm) pode observar-se um valor de 70,34% dos indivíduos, valor 

este substancialmente superior aquele encontrado para a Barrinha. 

 

 

Figura 31 – Perfis de comprimento das conchas das espécies de bivalves (A- Anodonta cygnea; B – Unio delphinus) 

amostrados na Barrinha de Mira. 

No que concerne ao U. delphinus o recrutamento de juvenis (10-30 mm) apenas se verificou para a 

lagoa da Barrinha (34,61%) sendo notável a ausência dos indivíduos mais pequenos na lagoa de Mira 

(Figura 31 e Figura 32). A máxima frequência foi alcançada entre os 105–110 mm (24,24%) e 84,84% 

da população total desta lagoa encontra-se num pequeno intervalo de apenas25 mm (entre as classes 

85-110 mm). Já no que respeita à Barrinha, para o mesmo intervalo de valores (85-110 mm) pode 

observar-se um valor de somente 50,01% dos indivíduos, valor este substancialmente abaixo daquele 

encontrado para a lagoa de Mira. Na lagoa de Mira, todos os espécimes vivos tinham comprimentos 

superiores a 71,5 mm (valor médio de 97,14 ± 10,27 mm). A média de tamanhos de U. delphinus 

encontrada na Barrinha foi de 62,97±40,60 mm). Na lagoa de Mira, e para ambas as espécies, a 

estrutura da população está enviesada par os indivíduos de maiores tamanhos. Os comprimentos 

mínimo/máximo encontrados para esta espécie foram de 4,25/110,65 mm e 71,50/112,00 mm, 

respetivamente para a Barrinha e lagoa de Mira. Como se pode observar o valor mínimo foi bastante 

distinto entre as duas lagoas mostrando que na Barrinha o valor mínimo alcançado corresponde a um 

juvenil enquanto na lagoa de Mira já corresponde a um indivíduo adulto. 
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Figura 32 - Perfis de comprimento das espécies de bivalves (A- Anodonta cygnea; B – Unio delphinus) amostrados na lagoa 

de Mira. 

 

4.1.1.4 Estatuto de Conservação 

No Quadro que se segue (Quadro 10) apresenta-se o Estatuto de Conservação para os diferentes 

países da Europa de cada uma das espécies nativas encontradas. 

Quadro 10 - Estatuto de conservação e atual proteção legal. 
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A. cygnea Região 
Estatuto/ 
Proteção 

Fonte/Autoridade Referência bibliográfica 

 Noruega EN Lista vermelha Norueguesa Kålås et al. 2010 

 Polónia 
EN 

SP 

Livro vermelho dos invertebrados Polaco Legislação 

nacional 

Głowaciński & nowacki 
2004 

RMS 2011 

 Rússia R Artigo de revista Korniushin 2002 

 Suíça EN Livro vermelho dos moluscos da Suíça Rüetschi et al. 2012 

U. delphinus     

 Europa NT Lista vermelha da IUCN dos moluscos não marinhos Cuttelod et al. 2011 

 Espanha NT Livro vermelho dos invertebrados de Espanha Verdú & galante 2006 

SP – Estritamente Protegida; R – Rara; EN – Em Perigo; V – Vulnerável; NT – Quase ameaçada; P - Protegida 

 

4.1.1.5 Prevenção de Invasoras 

As ameaças à biodiversidade aquática em geral, e à biodiversidade em ecossistemas epicontinentais 

de água doce, em particular, incluem cinco categorias de interação: a exploração intensa, a polução 

da água, a degradação do habitat, as alterações de fluxo e as invasões por espécies exóticas. A 

introdução de espécies exóticas resulta maioritariamente da atividade humana, acidental ou 

intencional. Neste contexto, e no que diz respeito às espécies exóticas de bivalves, são apresentadas 

algumas estratégias de gestão: 

- A prevenção é a melhor forma de limitar o impacto destas espécies. Os métodos como 

descontaminação do material e equipamentos de transporte, que podem conter os juvenis destes 

organismos, e a restrição das importações deliberadas de espécies potencialmente nocivas, são alguns 

dos cuidados a ter. 

- A erradicação pode ser viável no início de uma invasão ou numa área restrita. A deteção precoce e 

resposta rápida é uma tática eficiente para a erradicação local dos novos invasores. 

- A contenção (impedindo a continuação do transporte de espécies exóticas) é uma ferramenta 

importante para reduzir o impacto dos invasores existentes. Estratégias para contenção combinam 

geralmente ferramentas utilizadas na prevenção e erradicação. 

- O controlo químico (uso de pesticidas, herbicidas ou fungicidas) pode ser efetivamente usado para 

matar as espécies invasoras, mas acarreta efeitos problemáticos, devido a impactos sobre as outras 

comunidades, incluindo os seres humanos. O uso prolongado desta medida é dispendioso, e pode ser 

ineficaz quando os organismos alvo desenvolvem resistência a determinados produtos químicos. 

Dadas as desvantagens destes agentes altamente oxidantes, têm sido desenvolvidas outras 

alternativas, como por exemplo a encapsulação de biocidas em microcápsulas, o que permite uma 

administração direta e seletiva do agente biocida em microcápsulas, o que permite uma administração 
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direta e seletiva do agente biocida nos organismos-alvo, que retêm as microcápsulas e, mais tarde, 

libertam o agente biocida. 

Porém vários estudos têm demonstrado que os métodos de controlo químico são indicados 

essencialmente para populações controladas ou isoladas, tais como em canais de rega, tubagens e 

sistema de arrefecimento de hidro e termoelétricas. Os possíveis efeitos nefastos em organismos não-

alvo desaconselham o uso de métodos químicos de controlo diretamente no ambiente. 

- O controlo mecânico (remoção física das espécies invasoras ou modificação das condições de 

habitat) é muitas vezes um método bem-sucedido, mas tem a desvantagem de ser bastante 

dispendioso e requerer muita mão-de-obra. A modificação das condições de habitat, através da 

alteração de regimes de caudais, é uma opção de controlo mecânico quando a remoção de indivíduos 

é inviável, não sendo, por isso, aconselhável a sua aplicação no ambiente natural. Alguns dos métodos 

de controlo físico utilizados são a água aquecida, indicada para equipamentos de campo e 

embarcações ou para motores e tubagens, quando aplicada em contracorrente. Outros métodos 

físicos incluem a dessecação, que requer mais tempo de aplicação, de acordo com a resistência do 

bivalve, e o esmagamento, como medida eficaz de remoção de bivalves de maior tamanho e em áreas 

pequenas. 

- Controlo biológico (introdução de um inimigo natural - predador ou parasita - geralmente com a 

mesma origem do invasor) é muitas vezes a única alternativa para o controle de uma espécie invasora 

que estabeleceu densas populações em grandes áreas. Pode ser uma forma ambientalmente segura 

para controlar as espécies invasoras com a mínima despesa, mas alguns agentes de controlo não 

sobrevivem e outros atacam organismos não-alvo, podendo mesmo tornar-se numa espécie invasora. 

- A restauração das comunidades nativas é uma estratégia importante de forma a minimizar as 

hipóteses de uma área ser reinvadida. 

- A sensibilização e educação ambiental procuram alertar as populações locais para a preservação 

destes ecossistemas lagunares e quais os cuidados a ter por forma a assegurar a perenidade e êxito 

das medidas de salvaguarda e desenvolver as faculdades de sustentabilidade e desenvolvimento 

sustentável. De seguida são apresentadas algumas medidas simples que devem ser utilizadas pela 

comunidade local de forma a prevenir/evitar a invasão de espécies exóticas: 

1. Aprender a identificar as espécies invasoras, que se encontram inseridas neste livro, não as 
utilizando 

2. Não contribuir para a introdução de novas espécies, por mais inofensivas que possam parecer 

3. Ao adquirir novas espécies, prefira espécies nativas, caso opte por espécies exóticas procure 
informar-se sobre o seu potencial invasor 

4. Quando proceder a operações de limpeza, como jardins ou terrenos de cultivo, não deposite 
os resíduos na natureza, pois podem conter espécies exóticas 

5. Nunca despeje o seu aquário num lago ou rio, pois as espécies de aquaristas são 
maioritariamente exóticas 
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6. Procure participar e/ou organizar ações de controlo de espécies exóticas 

 

4.1.1.6 Medidas de controlo 

As populações de ameijoa-asiática são controladas através de uma grande variedade de métodos. No 

caso de se verificarem entupimentos de tubagens, recorre-se à aplicação de água a temperaturas 

superiores a 40oC, ou a elevadas pressões, porém esta última medidas apenas as retira das tubagens, 

por outro lado, a primeira medida provoca a morte desta espécie. O uso de medidas mecânicas 

consiste em remover as conchas e o tecido muscular de adultos. Um outro método vulgarmente 

utilizado são as designadas barreiras de fundo, que consistem na colocação de mantas impermeáveis 

que levam a condições de hipoxia. 

A melhor maneira de limitar o impacto desta espécie é impedi-la de invadir e se estabelecer numa 

nova área. Se isso não funcionar, a erradicação ainda pode ser possível, mas geralmente só se a 

espécie é identificada e tratada rapidamente. Uma vez estabelecida, os esforços para restringir a 

propagação a novas áreas pode reduzir os danos em termos quantitativos. Controlando o tamanho da 

população em áreas densamente invadidas também ajuda a reduzir os efeitos deletérios, mas é 

improvável conseguir a total erradicação. Por último, a manutenção de comunidades naturais 

saudáveis, seja por limitação da perturbação humana, ou a restauração de áreas previamente 

afetadas, pode limitar as hipóteses de invasão por parte de espécies exóticas. Atualmente estão a ser 

investigados novos métodos de controlo e erradicação mais eficazes e com menos impactos negativos 

no meio natural. 

 

4.1.2 Ictiofauna 

4.1.2.1 Abundância e Densidade 

A amostragem das comunidades piscícolas foi realizada somente nas lagoas onde se encontraram 

bivalves autóctones (Barrinha de Mira e Lagoa de Mira), apresentando-se os resultados obtidos no 

Quadro 11. 

Quadro 11 - Fauna Piscícola das lagoas com presença de bivalves autóctones (abundância).  

Código Local Local 1 Local 2 

Nome do Local Barrinha de Mira Lagoa de Mira 

Data de Amostragem 05/10/2013 06/10/2013 

Espécies   

Cobitis paludica 6 9 

Liza ramada 18 0 

Lepomis gibbosus 398 126 

Micropterus salmoides 21 6 

Gambusia holbrooki 134 19 

Anguilla anguilla 17 1 
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Da análise do quadro anterior salienta-se a presença de 3 espécies nativas (Cobitis paludica, Liza sp., 

e Anguilla anguilla) e 3 espécies exóticas (Lepomis gibbosus, Micropterus salmoides e Gambusia 

holbrooki) que dominam em número de indivíduos (93,1% na Barrinha de Mira e 93,8% na Lagoa de 

Mira). Os resultados destas capturas, com as respetivas medições dos exemplares, estão descritos no 

ANEXO II – FAUNA PISCÍCOLA. 

Embora nenhum dos exemplares capturados seja um bom hospedeiro para as espécies de bivalves 

encontradas em cada uma das Lagoas, relatos da comunidade de pescadores indicam a presença de 

mais espécies nos locais, nomeadamente Carassius auratus, Cyprinus carpio, Achondrostoma 

oligolepis, Luciobarbus bocagei, Gasterosteus aculeatus, Gobio lozanoi e Ameiurus melas. 

Quanto à determinação da densidade populacional, de referir que tal não pode ser calculada uma vez 

que a metodologia usada apenas possibilita uma avaliação qualitativa das espécies presentes. Os 

recursos que possuíamos não nos permitiu levar a cabo a tarefa inicialmente a que nos propusemos. 

Contudo, a avaliação das espécies presentes permitiu-nos inferir acerca dos hospedeiros presentes 

em ambas as lagoas (Barrinha e Mira) face aos dados obtidos na bibliografia referente às espécies 

hospedeiras da A. Cygnea e do U. delphinus Quadro 12. 

Quadro 12 - Lista de espécies hospedeiras para a A. Cygnea e para o U. delphinus de acordo com Araujo et al (2009), Lima et 

al. (2012), e Lopes-Lima et al. (submetido). 

 Anodonta cygnea Unio delphinus 

 
 
 

Achondrostoma oligolepis 
 
 
 
 

X X 

 
 
 

Alburnus alburnos 
 
 
 
 

X  

 
 
 

Anguilla anguilla 
 
 
 

 

X  

 
 
 

Cobitis calderoni 
 
 
 
 

X  
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 Anodonta cygnea Unio delphinus 
 
 
 

Cobitis paludica 
 
 
 
 

X  

 
 
 

Cyprinus carpio 
 
 
 
 

X  

 
 
 

Esox lucius 
 
 
 

 

X  

 
 
 

Gambusia holbrooki 
 
 
 

X  

 
 
 

Gasterosteus aculeatus 
 
 
 
 

X  

 
 
 

Lepomis gibbosus 
 
 
 
 

X  

 
 
 

Luciobarbus bocagei 
 
 
 
 

X X 

 
 
 

Micropterus salmoides 
 
 
 
 

X  
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 Anodonta cygnea Unio delphinus 
 
 
 

Pseudochondrostoma duriense 
 
 
 
 

X X 

 
 
 

Salmo trutta fario 
 
 
 
 

X X 

 
 
 

Squalius alburnoides 
 
 
 
 

X X 

 
 
 

Squalius  carolitertii. 
 
 
 
 

X X 

Assim, tendo em consideração a lista de hospedeiros citados anteriormente, podemos concluir que à 

exceção da Liza ramada todas as restantes espécies presentes capturadas neste estudo se constituem 

como hospedeiros da A. cygnea. Relativamente ao U. delphinus não foram capturadas quaisquer 

espécies piscícolas hospedeiras. No entanto, podemos apontar como ainda presentes nas lagoas e na 

Vala Real as espécies Achondrostoma oligolepis e o Luciobarbus bocagei resultado de relatos de 

pescadores e bibliografia consultada. Tal pode ser corroborado pelo facto de existir um recrutamento 

de 34,61% desta espécie apenas na Barrinha de Mira, já que na lagoa de Mira apenas foram 

encontrados indivíduos adultos. De salientar também, que mais estudos sobre os hospedeiros da 

espécie U. delphinus devem ser levados a cabo uma vez que os listados referem-se quase 

exclusivamente a espécies que se encontram no norte de Portugal. Como sabemos, esta espécie 

encontra-se distribuída um pouco por todo o país em que as espécies piscícolas variam grandemente, 

apesar do género ser comum.  

 

4.1.2.2 Estrutura Populacional 

Apresentam-se nesta secção a estrutura populacional para as diferentes espécies nativas capturadas 

durante o processo de amostragem, embora nenhuma destas seja um ótimo hospedeiro para os 

bivalves presentes nas Lagoas. 
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A baixa captura de exemplares nativos de ictiofauna, representando apenas cerca de 6 a 7% da pesca 

total para qualquer uma das lagoas, dificultou a determinação das estruturas etárias. No entanto 

foram construídos gráficos com classes de tamanho para Cobitis paludica, para ambas as Lagoas 

(Figura 33 B e D) e de Liza ramada (Figura 33 A) e Anguilla anguilla apenas para a Barrinha de Mira 

(Figura 33 C). A situação mais preocupante, resultado da análise das estruturas populacionais, é a 

população de Cobitis paludica na Barrinha Mira, que apresenta uma estrutura etária mais irregular, 

no entanto esta análise será sempre condicionada, como já foi referido, pelo baixo número de 

exemplares capturados (6 neste caso específico). A população de Anguilla anguilla, presente na 

Barrinha de Mira é aquela que possui uma maior proporção de indivíduos jovens. 

 

Figura 33 – Estrutura populacional de: A) Liza ramada., B) Cobitis paludica, C) Anguilla anguilla na Barrinha de Mira e, D) 

Cobitis paludica na Lagoa de Mira.  

 

4.1.3 Fitoplâncton 

Tal como referido na Metodologia, a amostragem deste elemento decorreu nas 4 estações do ano 

para as lagoas da Barrinha e Mira e apenas para as estações de primavera e verão para as lagoas da 

Vela e Braças. Nas lagoas da Figueira da Foz apenas se realizaram as duas primeiras campanhas de 

amostragem, juntamente com os restantes elementos monitorizados, devido ao facto de não se ter 
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observado presença de bivalves, alvo primordial deste estudo. Os resultados podem ser observados 

do Quadro 13 ao  

Quadro 15 e adicionalmente também no ANEXO III – FITOPLÂNCTON. 

Quadro 13 – Valores dos RQEs dos diversos indicadores do Elemento Fitoplâncton para as lagoas estudadas.  

    Barrinha Mira Braças Vela 

Indicador Cálculo RQE         

Clorofila a RQE = (1/valor obtido)/(1/valor ref.) 0,053 0,185     

Biovolume total RQE = (1/ valor obtido)/(1/ valor ref.) 0,004 0,001 0,002 0,002 

Biovolume 
Cianobactérias 

RQE = (100 - valor obtido)/(100 - valor ref.) 0,999 0,993 0,998 0,995 

Índice de Grupo 
de Algas (IGA) 

RQE = (400 – valor obtido)/(400 - valor ref.) 0,993 0,984 1,000 0,987 

 

Quadro 14 - Normalização dos RQEs dos diversos indicadores para o cálculo do RQE do Fitoplâncton na Barrinha de Mira.  

Componente Indicador RQE 
RQE 

Normalizado 
RQE 

Componente 
RQE 

Fitoplâncton 

Biomassa 
Clorofila a (Cla) RQE < 0,21 0,151 

0,081 

0,761 

Biovolume Total (BT) RQE < 0,19 0,011 

Composição e 
Abundância 

Biovolume 
Cianobactérias(BC) 

RQE > 0,91 0,995 

1,441 

Índice de Grupo de Algas 
(IGA) 

RQE > 0,97 1,888 

 

Quadro 15 - Normalização dos RQEs dos diversos indicadores para o cálculo do RQE do Fitoplâncton na lagoa de Mira.  

Componente Indicador RQE 
RQE 

Normalizado 
RQE 

Componente 
RQE 

Fitoplâncton 

Biomassa 
Clorofila a (Cla) RQE < 0,21 0,529 

0,266 

0,817 

Biovolume Total (BT) RQE < 0,19 0,003 

Composição e 
Abundância 

Biovolume 
Cianobactérias(BC) 

RQE > 0,91 0,976 

1,368 

Índice de Grupo de Algas 
(IGA) 

RQE > 0,97 1,759 

Face aos resultados obtidos pode constatar-se que a lagoa da Barrinha de Mira (Quadro 15) apresenta 

inferior qualidade (Bom) relativamente à lagoa de Mira (Quadro 15) a qual exibe qualidade Superior. 
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4.1.4 Macroinvertebrados Bentónicos  

Conforme foi referido na metodologia, o nível de identificação dos exemplares de macroinvertebrados 

bentónicos variou conforme os grupos taxonómicos, embora sempre que possível os organismos 

tenham sido identificados até ao nível da espécie. 

Para avaliar e caracterizar a estrutura das comunidades de macroinvertebrados bentónicos 

determinaram-se a abundância de indivíduos e riqueza de taxa, estrutura taxonómica e trófica, assim 

como diversas métricas associadas à qualidade ecológica. 

 

4.1.4.1 Abundância e Riqueza 

Nas 4 lagoas amostradas foram identificados 63 taxa perfazendo um total de 4.297 indivíduos. A Lagoa 

da Vela é aquela que apresenta maior abundância, devido especialmente ao elevado número de 

indivíduos das famílias Chironomidae, Corixidae e Physidae. Esta é também a Lagoa que apresenta 

maior riqueza de taxa (34), contrastando com a Lagoa das Braças (20). As restantes lagoas apresentam 

um número de taxa muito próximo do valor mais elevado alcançado na Lagoa da Vela (29 taxa na 

Barrinha de Mira e 33 taxa na Lagoa de Mira). Estes números podem ser conferidos no Quadro 16. 

Quadro 16 - Abundância em Número de Indivíduos e Riqueza em Número de Taxa. 

 
Lagoa das 

Braças 
Barrinha de 

Mira 
Lagoa de 

Mira 
Lagoa da 

Vela 
Total 

Número de Indivíduos 282 673 898 2444 4297 

Número de Taxa 20 29 33 34 63 

No ANEXO IV - MACROINVERTEBRADOS BENTÓNICOS, encontram-se descriminados os indivíduos 

recolhidos em todas as Lagoas e os respetivos taxa identificados. 

 

4.1.4.2 Estrutura Taxonómica 

Os macroinvertebrados pertencentes aos vários grupos taxonómicos apresentam diferentes níveis de 

tolerância a diferentes tipos de contaminação do meio aquático, ganhando assim especial importância 

a sua abordagem no presente estudo. 

Ao observar o Quadro 17 observa-se que os grupos taxonómicos Gastropoda, Diptera e Oligochaeta 

apresentam percentagens elevadas em todas as Lagoas. Os restantes grupos oscilam entre valores 

significativos e residuais, dependendo da Lagoa. Na Lagoa da Vela os grupos taxonómicos Gastropoda, 

Heteroptera, Diptera e Oligochaeta representam mais de 98% do conjunto da amostra. Estes grupos 

são caracterizados por apresentarem, na sua maioria, tolerância à poluição. Os grupos mais sensíveis 

às alterações do meio, tais como Ephemeroptera e Trichoptera representam apenas cerca de 0,4% do 

total da amostra (Figura 34). 
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Quadro 17 - Caracterização da Estrutura Taxonómica da comunidade de Macroinvertebrados Bentónicos nas Lagoas.  

Grupos Taxonómicos 
[% de Indivíduos] 

Lagoa da Vela Lagoa das Braças Barrinha de Mira Lagoa de Mira 

Turbellaria 0,00 0,00 2,38 11,80 

Gastropoda 40,55 45,04 12,48 18,04 

Oligochaeta 5,40 14,89 9,36 27,73 

Hirudinea 0,00 1,06 0,15 3,34 

Crustacea 0,00 1,42 14,71 1,56 

Ephemeroptera 0,33 1,42 7,58 1,00 

Odonata 0,57 0,71 0,74 0,00 

Heteroptera 28,68 0,00 15,31 1,78 

Trichoptera 0,04 0,00 0,00 0,11 

Coleoptera 0,53 0,00 0,15 0,11 

Diptera 23,77 31,21 37,15 34,41 

Hydracarina 0,12 4,26 0,00 0,11 

A Lagoa das Braças apresenta dominância dos grupos Gastropoda, Diptera e Oligochaeta, perfazendo 

um total de 91% da amostra (Figura 35). Estes três grupos taxonómicos são, maioritariamente, 

tolerantes à contaminação do meio hídrico. De entre os grupos mais sensíveis à poluição apenas se 

observaram os Ephemeroptera com representatividade de apenas 1%. 

 

Figura 34 - Proporções dos Grupos Tróficos na Lagoa da Vela. 

 

Figura 35 - Proporções dos Grupos Tróficos na Lagoa das Braças. 
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A Lagoa da Barrinha de Mira é a lagoa que apresenta maior diversidade de grupos taxonómicos. Assim, 

embora a ordem Diptera seja a mais representada com cerca de 37% dos indivíduos, os taxa 

Heteroptera, Crustacea, Gastropoda, Oligochaeta e Ephemeroptera variam entre 15% e 8% do total 

da amostra (Figura 36). De salientar ainda que, embora a maioria dos grupos taxonómicos 

referenciados sejam tolerantes à poluição do meio, a ordem Ephemeroptera (8%) apresenta, 

maioritariamente, indivíduos sensíveis à contaminação. 

Os principais grupos taxonómicos presentes na Lagoa de Mira são Diptera, Oligochaeta, Gastropoda 

e Turbellaria, perfazendo cerca de 92% da amostra. Estes grupos são constituídos principalmente por 

indivíduos tolerantes. As ordens Ephemeroptera e Trichoptera, caracterizadas por elementos 

intolerantes, apenas representam pouco mais de 1% de toda a amostra (Figura 37). 

 

Figura 36 - Proporções dos Grupos Tróficos na Lagoa da Barrinha de Mira. 

 

Figura 37 - Proporções dos Grupos Tróficos na Lagoa de Mira. 

 

4.1.4.3 Estrutura Trófica 

Os macroinvertebrados bentónicos podem ser classificados em grupos tróficos para melhor se 

compreender a estrutura da sua cadeia alimentar, bem como da circulação de energia dentro de um 

ecossistema aquático. A sua classificação, segundo Garcia de Jalón & González del Tánago (1986) e 

Merrit & Cummins (1996) tem por base o alimento e a sua forma de captura. 
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A partir da lista de taxa presente no ANEXO IV determinaram-se os grupos tróficos correspondentes 

(Figura 38). Apesar dos estudos que têm sido efetuados ao nível dos grupos tróficos existem ainda 

taxa para os quais não se conhecem as suas adaptações e recursos alimentares, obtendo-se desta 

forma, indivíduos sem classificação. Estes indivíduos na Barrinha de Mira e Lagoa de Mira acabaram 

por representar uma fração considerável da amostra, 28,2% e 38,3% respetivamente. 

 

Figura 38 - Grupos tróficos referentes à fauna macrobentónica amostrada. 

Face aos resultados obtidos (Figura 38), a cadeia trófica revela a dominância dos Coletores de 

Depósito, Detritívoros e Fitófagos/Raspadores nas Lagoas da Figueira da Foz (Vela e Braças). Nas 

Lagoas de Mira (Barrinha e Mira) os Coletores de Depósito dominam claramente a comunidade, 

estando os restantes grupos tróficos abaixo dos 11% de representatividade. 

O grupo dos Detritívoros apresentou valores mais expressivos nas Lagoas da Figueira da Foz o que 

evidencia um maior fornecimento de material proveniente da cortina ripária, resultado de uma galeria 

ribeirinha mais estruturada quando comparada com as Lagoas de Mira. A proporção de Fitófagos ou 

Raspadores também é superior nas Lagoas da Figueira da Foz comparativamente às Lagoas de Mira. 

Este facto pode estar associado a uma maior quantidade de Sólidos Suspensos Totais (SST) e 

consequente deposição de finos nas Lagoas de Mira, diminuindo a produção de perifiton além do 

aumento da turvação, o que justifica uma menor produção primária e de herbívoros. 

Relativamente aos Predadores e Parasitas verifica-se uma presença sempre inferior a 9%, qualquer 

que seja a Lagoa estudada. Esta baixa proporção revela pouca perturbação nos ecossistemas. 

 

Lagoa da Vela Lagoa das Braças Barrinha de Mira Lagoa de Mira

Coletores de Depósito 43,01 28,79 51,43 38,92

Coletores Filtradores 0,05 0,00 0,06 0,18

Detritívoros 15,59 18,01 2,81 4,42

Fitófagos ou Raspadores 24,51 29,40 6,91 10,81

Outros 8,20 8,97 9,38 3,70

Predadores e Parasitas 3,17 8,44 1,19 3,66

Sem Classificação 5,48 6,38 28,23 38,31
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4.1.4.4 Comparação das Comunidades 

Com o fim de comparar as quatro lagoas entre si, realizou-se uma análise Cluster hierárquica 

(CLUSTER) para a abundância (Figura 39) e grupos tróficos (Figura 40). 

 

Figura 39 - Dendrograma, a partir da matriz de similaridade, calculada pela distância de Bray-Curtis, com base na abundância. 

 

Figura 40 - Dendrograma, a partir da matriz de similaridade, calculada pela distância de Bray-Curtis, com base nos grupos 

tróficos. 

A análise de similaridade efetuada demonstra, para a abundância e para os grupos tróficos, a 

formação de dois agrupamentos de comunidades macrobentónicas, separando as Lagoas da Figueira 

da Foz (Vela e Braças) das Lagoas de Mira (Barrinha e Mira). Este agrupamento vem de encontro às 

observações registadas na análise das estruturas taxonómicas e tróficas, onde já era evidente a 
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separação das comunidades nestes dois grupos. A justificação para esta situação poderá estar 

associada ao facto das Lagoas que formam os dois grupos estarem geograficamente próximas e 

sujeitas ao mesmo tipo de pressões. 

 

4.1.5 Macrófitos 

A inventariação da comunidade macrofítica efetuou-se nas 4 lagoas, tendo-se realizado 21 

levantamentos no total (ver ANEXO V – MACRÓFITOS) 

A matriz de contingência resumida, já com as variáveis florístico-estruturais mais significativas e a 

indicação da lagoa da qual procede cada estação de amostragem. A descrição estatística de cada 

variável florístico-estrutural e funcional está recolhida nos Quadros abaixo (Quadro 18 ao Quadro 20), 

a informação está organizada por lagoa. 

Quadro 18 - Descrição estatística das variáveis florístico-estruturais e funcionais por lagoa (Desv. Pad. - desvio padrão) para 

a variável diversidade média. 

Lagoa das Braças 

 Média Mediana Mínimo Máximo Variância Desv. Pad. 

DC 0,034247 0,034247 0,000000 0,068493 0,001407 0,037515 

DG 0,146119 0,109589 0,000000 0,438356 0,027222 0,164991 

Dhe 0,065068 0,065068 0,000000 0,130137 0,005081 0,071279 

DH 0,845890 0,667808 0,267123 1,602740 0,268770 0,518430 

DHd 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

DM 0,002283 0,000000 0,000000 0,013699 0,000031 0,005592 

DMs 0,082192 0,061644 0,000000 0,184932 0,004053 0,063665 

DMc 0,114155 0,102740 0,000000 0,273973 0,008757 0,093579 

DN 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

DT 0,452055 0,246575 0,000000 1,232877 0,301970 0,549518 

Lagoa da Vela 

 Média Mediana Mínimo Máximo Variância Desv. Pad. 

DC 0,034247 0,000000 0,00 0,136986 0,002346 0,048432 

DG 0,164384 0,109589 0,00 0,438356 0,014011 0,118370 

Dhe 0,351370 0,325342 0,00 0,910959 0,131910 0,363194 

DH 0,427397 0,400685 0,00 0,801370 0,098311 0,313546 

DHd 0,010274 0,000000 0,00 0,041096 0,000211 0,014530 

DM 0,002740 0,000000 0,00 0,013699 0,000033 0,005776 

DMs 0,067808 0,061644 0,00 0,123288 0,002069 0,045485 

DMc 0,095890 0,102740 0,00 0,136986 0,002294 0,047891 

DN 0,008219 0,000000 0,00 0,041096 0,000206 0,014367 

DT 0,049315 0,000000 0,00 0,246575 0,010809 0,103965 

Lagoa de Mira 

 Média Mediana Mínimo Máximo Variância Desv. Pad. 

DC 0,095890 0,068493 0,068493 0,136986 0,001407 0,037515 

DG 0,306849 0,328767 0,109589 0,438356 0,020417 0,142887 

Dhe 0,312329 0,260274 0,130137 0,650685 0,038952 0,197363 
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DH 1,763014 1,869863 0,267123 3,472603 1,448503 1,203538 

DHd 0,008219 0,000000 0,000000 0,020548 0,000127 0,011255 

DM 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

DMs 0,123288 0,123288 0,061644 0,184932 0,001900 0,043589 

DMc 0,123288 0,136986 0,000000 0,273973 0,010321 0,101592 

DN 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

DT 1,430137 0,493151 0,000000 3,452055 2,687333 1,639309 

Lagoa da Barrinha de Mira 

 Média Mediana Mínimo Máximo Variância Desv. Pad. 

DC 0,164384 0,136986 0,068493 0,410959 0,020173 0,142030 

DG 0,219178 0,219178 0,109589 0,438356 0,018015 0,134219 

Dhe 0,546575 0,520548 0,000000 1,041096 0,155808 0,394725 

DH 1,549315 1,335616 0,534247 4,006849 2,047884 1,431043 

DHd 0,008219 0,000000 0,000000 0,020548 0,000127 0,011255 

DM 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

DMs 0,024658 0,000000 0,000000 0,123288 0,003040 0,055136 

DMc 0,095890 0,068493 0,000000 0,205479 0,006099 0,078094 

DN 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

DT 0,838356 0,739726 0,000000 2,465753 1,021430 1,010658 

 

Quadro 19 - Descrição estatística das variáveis florístico-estruturais e funcionais por lagoa (Desv. Pad. - desvio padrão) para 

a variável abundância média. 

Lagoa das Braças 

 Média Mediana Mínimo Máximo Variância Desv. Pad. 

AC 0,136986 0,102740 0,000000 0,342466 0,024395 0,156188 

AG 0,438356 0,328767 0,000000 1,095890 0,211372 0,459752 

Ahe 0,216895 0,130137 0,000000 0,780822 0,092581 0,304272 

AH 2,270548 1,602740 0,267123 5,075342 3,817485 1,953838 

AHd 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

AM 0,004566 0,000000 0,000000 0,027397 0,000125 0,011185 

AMs 0,195205 0,154110 0,000000 0,431507 0,023433 0,153079 

AMc 0,262557 0,171233 0,000000 0,821918 0,083349 0,288702 

AN 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

AT 0,698630 0,493151 0,000000 1,972603 0,691087 0,831316 

Lagoa da Vela 

 Média Mediana Mínimo Máximo Variância Desv. Pad. 

AC 0,095890 0,000000 0,00 0,342466 0,021059 0,145116 

AG 0,679452 0,712329 0,00 1,315068 0,119564 0,345780 

Ahe 1,314384 1,171233 0,00 3,253425 1,913539 1,383307 

AH 1,442466 1,335616 0,00 3,205479 1,160706 1,077360 

AHd 0,030822 0,000000 0,00 0,164384 0,002838 0,053275 

AM 0,004110 0,000000 0,00 0,027397 0,000085 0,009246 

AMs 0,129452 0,092466 0,00 0,431507 0,017269 0,131410 

AMc 0,150685 0,136986 0,00 0,342466 0,011259 0,106109 

AN 0,016438 0,000000 0,00 0,082192 0,000826 0,028734 

AT 0,073973 0,000000 0,00 0,493151 0,027698 0,166426 

Lagoa de Mira 
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 Média Mediana Mínimo Máximo Variância Desv. Pad. 

AC 0,397260 0,273973 0,136986 0,753425 0,07365 0,271392 

AG 0,854795 0,986301 0,219178 1,205479 0,15252 0,390543 

Ahe 0,936986 0,650685 0,390411 2,212329 0,52839 0,726906 

AH 5,182192 5,876712 0,534247 9,082192 9,54728 3,089867 

AHd 0,049315 0,000000 0,000000 0,123288 0,00456 0,067527 

AM 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,00000 0,000000 

AMs 0,197260 0,123288 0,061644 0,369863 0,01786 0,133641 

AMc 0,383562 0,273973 0,000000 0,753425 0,12338 0,351257 

AN 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,00000 0,000000 

AT 4,043836 0,986301 0,000000 9,616438 24,88519 4,988506 

Lagoa da Barrinha de Mira 

 Média Mediana Mínimo Máximo Variância Desv. Pad. 

AC 0,465753 0,273973 0,136986 1,232877 0,20032 0,447570 

AG 0,657534 0,657534 0,219178 1,315068 0,18615 0,431452 

Ahe 1,431507 1,561644 0,000000 2,602740 0,88065 0,938431 

AH 4,380822 4,006849 1,335616 9,616438 11,36683 3,371473 

AHd 0,036986 0,000000 0,000000 0,123288 0,00304 0,055136 

AM 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,00000 0,000000 

AMs 0,036986 0,000000 0,000000 0,184932 0,00684 0,082704 

AMc 0,273973 0,205479 0,000000 0,616438 0,05864 0,242160 

AN 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,00000 0,000000 

AT 2,810959 1,972603 0,000000 9,123288 14,09330 3,754105 

 

Quadro 20 - Descrição estatística das variáveis florístico-estruturais e funcionais por lagoa (Desv. Pad. - desvio padrão) para 

a variável cobertura média. 

Lagoa das Braças 

 Média Mediana Mínimo Máximo Variância Desv. Pad. 

CC 0,006050 0,001027 0,000000 0,023973 0,000093 0,009642 

CG 0,005845 0,004932 0,000000 0,013151 0,000033 0,005785 

Che 0,014749 0,001952 0,000000 0,080685 0,001047 0,032359 

CH 0,075685 0,041404 0,008014 0,221712 0,007494 0,086569 

CHd 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

CM 0,000068 0,000000 0,000000 0,000411 0,000000 0,000168 

CMs 0,022089 0,022500 0,000000 0,038219 0,000220 0,014817 

CMc 0,018151 0,014726 0,000000 0,053425 0,000380 0,019502 

CN 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

CT 0,007397 0,000000 0,000000 0,029589 0,000153 0,012378 

Lagoa da Vela 

 Média Mediana Mínimo Máximo Variância Desv. Pad. 

CC 0,002671 0,000000 0,00 0,010274 0,000018 0,004228 

CG 0,041425 0,031781 0,00 0,107397 0,001444 0,037997 

Che 0,035918 0,023425 0,00 0,135342 0,001979 0,044481 

CH 0,015493 0,012021 0,00 0,040068 0,000173 0,013135 

CHd 0,001151 0,000000 0,00 0,005753 0,000004 0,002060 

CM 0,000315 0,000000 0,00 0,002740 0,000001 0,000862 

CMs 0,010973 0,004315 0,00 0,045000 0,000269 0,016394 
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CMc 0,007671 0,004795 0,00 0,034247 0,000096 0,009787 

CN 0,000534 0,000000 0,00 0,003493 0,000001 0,001118 

CT 0,001479 0,000000 0,00 0,007397 0,000010 0,003119 

Lagoa de Mira 

 Média Mediana Mínimo Máximo Variância Desv. Pad. 

CC 0,022877 0,003425 0,002055 0,056849 0,000784 0,027997 

CG 0,015562 0,013151 0,003288 0,039452 0,000202 0,014213 

Che 0,014055 0,007808 0,003904 0,037740 0,000186 0,013630 

CH 0,058233 0,064110 0,008014 0,114863 0,001660 0,040748 

CHd 0,001438 0,000000 0,000000 0,005137 0,000005 0,002251 

CM 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

CMs 0,018986 0,014178 0,001849 0,055479 0,000462 0,021484 

CMc 0,021918 0,004110 0,000000 0,065753 0,000840 0,028990 

CN 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

CT 0,055726 0,014795 0,000000 0,150411 0,004653 0,068213 

Lagoa da Barrinha de Mira 

 Média Mediana Mínimo Máximo Variância Desv. Pad. 

CC 0,017397 0,008904 0,002055 0,058219 0,000541 0,023260 

CG 0,014466 0,014247 0,003288 0,037260 0,000192 0,013871 

Che 0,041904 0,031233 0,000000 0,113219 0,001926 0,043885 

CH 0,086548 0,077466 0,016027 0,170959 0,005368 0,073267 

CHd 0,000740 0,000000 0,000000 0,002671 0,000001 0,001168 

CM 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

CMs 0,003699 0,000000 0,000000 0,018493 0,000068 0,008270 

CMc 0,014932 0,003425 0,000000 0,039726 0,000337 0,018349 

CN 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

CT 0,057205 0,029589 0,000000 0,212055 0,007863 0,088671 

O resultado gráfico da CDA está exposto na Figura 41, sendo que a respetiva tabela com os valores 

numéricos desta análise está exposta no Quadro 21. 

 

Figura 41 - Representação da DCA sobre a matriz de contingência filtrada, para cada uma das quatro lagoas estudadas.  
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Quadro 21 - Valores numéricos relativos à DCA sobre a matriz de contingência florístico-estrutural e funcional, previamente 

filtrada com as variáveis mais estatisticamente mais significativas, para cada uma das quatro lagoas estudadas.  

 Wilks' Partial F-remove p-value Toler. 1-Toler. 

DC 0,291364 0,607885 3,870281 0,026834 0,931767 0,068233 

DT 0,287556 0,615936 3,741277 0,029961 0,721943 0,278057 

CG 0,287726 0,615572 3,747037 0,029813 0,653264 0,346736 

CHd 0,261054 0,678463 2,843518 0,066791 0,564940 0,435060 

CMs 0,212048 0,835263 1,183368 0,343931 0,818520 0,181480 

A grande semelhança entre as duas lagoas próximas a Mira, a de Mira e a da Barrinha, é confirmada 

analiticamente no Quadro 22. Esta tabela refere-se à DCA para as lagoas de Mira analisadas 

conjuntamente, comparativamente com a de Braças e Vela (Figura 42). Os valores de discriminação 

são mais elevados, embora as variáveis florístico-estruturais e funcionais são novamente às referentes 

à diversidade média de geófitos, terófitos e caméfitos (DG, DT e DC, respetivamente). 

 

Figura 42 - Representação da DCA sobre a matriz de contingência filtrada, juntando os inventários das lagoas de Mira e a 

Barquinha num único grupo (aqui designado genericamente por Mira). 

Os box-plots referentes as amplitudes máximas florístico-estruturais e funcionais por lagoa estão, 

recolhidos na Figura 43 A, refletem novamente uma clara semelhança entre a lagoa da Barrinha e a 

de Mira. Estas duas últimas lagoas mostram uma maior amplitude florístico-estrutural e funcional, 

como resulta ainda mais evidente se ambas forem agrupadas (Figura 43 B). 

Quadro 22 - Valores numéricos relativos à DCA sobre a matriz de contingência florístico-estrutural e funcional, previamente 

filtrada com as variáveis mais estatisticamente mais significativas, para cada uma das quatro lagoas estudadas.  

 Wilks' Partial F-remove p-value Toler. 1-Toler. 

DC 0,405389 0,631857 5,826358 0,010144 0,900583 0,099417 

DT 0,384550 0,666098 5,012804 0,017194 0,756984 0,243017 

CG 0,406788 0,629685 5,880952 0,009800 0,738238 0,261762 

CHd 0,355095 0,721351 3,862880 0,038147 0,625922 0,374078 
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Figura 43 - Representação das amplitudes florístico-estruturais e funcionais máximas para a) cada uma das lagoas estudadas; 

b) para o conjunto das lagoas de Mira (Barrinha e Mira) comparativamente com Braças e Vela (U. A., unidades arbitrárias).  

O número de taxa e a sua abundância média, bem como a percentagem de espaço coberto pelas 

espécies alóctones (Quadro 23) mostra valores muito semelhantes para as três lagoas. Em qualquer 

caso, a pressão aparente destas espécies acaba por ser muito menor na lagoa de Mira, atendendo ao 

elevado número de espécies (alóctones e não alóctones) por cada inventário.  

Quadro 23 - Número médio de espécies por estação em cada lagoa (NºMéd spp), número médio de taxa alóctones (NºMéd 

alóct); abundância média de alóctones por estação e lagoa (AbunMéd); cobertura média de alóctones por estação e lagoa 

(CobeMéd). Mira representa neste 

 NºMéd spp Nº Méd alóct Abun Méd (nºindv) Cobe Méd (%) 

Braças 11 2 3 29 

Vela 10 1 4 16 

Mira 22 2 6 16 

Nas quatro lagoas é notória uma intensa pressão humana, que tem vindo a provocar alterações 

ambientais mais ou menos notórias na vegetação aquática e na circundante. Este fenómeno 

ambiental não só provoca importantes variações taxonómicas, como também arrasta transformações 

funcionais no tapete vegetal dentro e fora das lagoas. 

Das quatro lagoas, a de Barrinha e a de Mira são as que mostram uma maior diversidade de usos do 

solo a sua volta, o que proporciona não só um maior número de espécies, como também uma 

diversidade funcional claramente mais acentuada. Em contraste, a lagoa de Vela acaba por ter um uso 

do solo mais limitado, reduzindo consideravelmente a sua diversidade taxonómica e funcional. 

Contudo, e tendo em consideração o acesso de espécies alóctones, o uso menos diversificado do solo 

que circunda a lagoa de Vela acaba por diminuir consideravelmente o efeito destas espécies, como é 

especialmente apreciável no que diz respeito ao número médio de espécies deste tipo por inventário 

e, ao mesmo tempo, em relação ao espaço médio que cobrem. 

Não resulta possível provar que exista uma influência direta do uso do solo sobre a presença, 

abundância e cobertura de espécies alóctones. De facto, as CDAs apresentam diferenças 

A B 
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tendencialmente diferentes entre Braças e Velas, comparativamente com Barrinha e Mira. Estas 

diferenças não resultam ter valores estatisticamente significativos, uma vez que a diversidade 

florística encontrada é obviamente semelhante. Contudo, a variabilidade de usos do solo poderá ser 

uma circunstância determinante para explicar essas diferentes tendências florístico-estruturais e 

funcionais. 

Até à década dos anos setenta, toda a intrincada rede de lagoas dunares da Beira Litoral caracterizava-

se pela existência de uma flora aquática rica e diversa, em que Nenúfares (Nymphaea alba e Nuphar 

luteum) e Trevos-de-quatro-folhas (Marsilea quadrifolia) partilhavam o espaço com caniços de 

diferentes espécies e outras helófitas. A utilização destas zonas húmidas para fins agrícolas, o 

aumento da densidade populacional humana e o crescimento de núcleos urbanos e vias de 

comunicação foram provocando alterações muito rápidas e certamente dramáticas. Não resulta 

estranho que em poucos anos uma espécie hoje praticamente extinta, como o Trevo-de-quatro-

folhas, fosse totalmente substituído por espécies de origem exótica: primeiro a Pinheirinha-de-água 

(Myriophyllum aquaticum) e pouco depois o Jacinto-aquático (Eichornia crassipes). O facto de ter sido 

o meio aquático, e não as margens, o que sofreu de modo tão rápido e intenso essas mudanças 

florísticas tem a ver, precisamente, com condicionantes ecológicas mais limitantes para o 

desenvolvimento da flora. Por esta razão, a pouca resistência do meio aquático às alterações 

ambientais fizeram deste meio o melhor indicador das alterações ecológicas produzidas nas lagoas ao 

longo do último século. 

Mudanças tão drásticas e bruscas como estas transformaram as lagoas num verdadeiro problema 

ecológico da maior relevância para as populações humanas vizinhas. Por esse motivo, ao longo dos 

últimos vinte anos têm vindo a multiplicar-se os esforços para tentar controlar essas dramáticas 

transformações florísticas, com custos geralmente demasiado elevados e resultados pouco ou nada 

significativos.  

 

4.2 ELEMENTOS MICROBIOLÓGICOS 

Os elementos microbiológicos da água e sedimento recolhidos encontram-se discriminados no 

Quadro 24. Os valores relativos a este elemento encontra-se discriminado no ANEXO VI – ELEMENTOS 

MICROBIOLÓGICOS. 

Face aos resultados apresentados podemos concluir que todas as lagoas se encontram contaminadas 

microbiologicamente quer por E. coli e Enterococcus spp. quer por Mesófilos aeróbios Totais (MAT). 

Os valores mais elevados foram encontrados no biofilme e na coluna de água. Relativamente aos MAT 

de salientar que uma vez que estão relacionados com a transparência da água podemos afirmar que 

as 4 lagoas se encontravam completamente turvas, não podendo por isso ser usadas para fins 

recreativos tais como natação. O mesmo se aplica aos valores obtidos relativamente à E. coli e 

Enterococus. 
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Quadro 24 - Resultados dos Elementos microbiológicos para as diferentes lagoas estudadas. 

Elementos microbiológicos 

 Escherichia coli 

Lagoas 
Campanhas 
amostragem 

Água  
ufc/100 mL 

Sedimento 
superior ufc/g 

Sedimento 
inferior ufc/g 

biofilme 
ufc/100 mL 

Barrinha de Mira 

08/06/2013 3,0 2 3 2600,0 

12/08/2013 16,0 12 27 4400,0 

06/11/2013 140,0 10 130 10000,0 

15/02/2014 58,0 0 15 0,0 

Lagoa de Mira 

08/06/2013 -- 0 -- 0,0 

12/08/2013 -- 0 275 0,0 

06/11/2013 52,0 0 0 0,0 

15/02/2014 20,0 0 5 6000 

Lagoa da Vela 
08/06/2013 12,5 10 0 0,0 

12/08/2013 1151,0 85 90 38500,0 

Lagoa das Braças 
08/06/2013 115,0 10 0 0,0 

12/08/2013 18,0 10 0 0,0 

 Enterococcus spp. 

Barrinha de Mira 

08/06/2013 3,0 0 2 2000,0 

12/08/2013 0,0 0 0 0,0 

06/11/2013 80,0 6 67 3000,0 

15/02/2014 23,0 15 20 0,0 

Lagoa de Mira 

08/06/2013 -- -- -- -- 

12/08/2013 3650,0 140 325 206000,0 

06/11/2013 92,0 0 10 1900,05 

15/02/2014 444,0 0 10 6000,0 

Lagoa da Vela 
08/06/2013 -- 0 0 77500,0 

12/08/2013 1045,0 65 20 13400,00 

Lagoa das Braças 
08/06/2013 115,0 0 0 0,0000 

12/08/2013 20,0 0 0 7500,0 

 MAT - Mesófilos Aeróbios Totais (a 37ºC) 

Barrinha de Mira 

08/06/2013 650000,0 1430000 900000 670000000,0 

12/08/2013 32000,0 76000 23830 13890000,0 

06/11/2013 86400,0 60000 38400 43800000,0 

15/02/2014 72000,0 50000 32000 36500000,0 

Lagoa de Mira 

08/06/2013 -- -- -- -- 

12/08/2013 510000,0 13000 76500 575000000,0 

06/11/2013 134000,0 2300 13000 522500000,0 

15/02/2014 40500,0 15500 21500 14000000,0 

Lagoa da Vela 
08/06/2013 245000,0 34500 66000 575000000,0 

12/08/2013 10300000,0 113500 35000 30500000,0 

Lagoa das Braças 
08/06/2013 585000,0 87000 78500 9500000,0 

12/08/2013 69500,0 23000 35000 43500000,0 

Ufc: unidades formadoras de colónias (ufc/ml ou grama da amostra) 
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4.3 ELEMENTOS DE SUPORTE AOS ELEMENTOS 

BIOLÓGICOS 

4.3.1 Elementos Físico-Químicos 

Para a avaliação dos parâmetros Físico-Químicos de suporte aos Elementos Biológicos foram 

realizadas quatro campanhas de amostragem, de acordo com as estações do ano, nas lagoas de Mira. 

Nas lagoas da Figueira da Foz apenas se realizou a primeira campanha de amostragem, juntamente 

com os restantes elementos monitorizados, devido ao facto de não se ter observado presença de 

bivalves, alvo primordial deste estudo. Os resultados podem ser observados no Quadro 25 e no 

Quadro 26 e adicionalmente também no ANEXO VII – ELEMENTOS FÍSICO-QUÍMICOS. 

Quadro 25 - Resultados dos Elementos Físico-Químicos para a Lagoa de Mira e a Lagoa da Barrinha de Mira. I – primeira 

campanha; II – segunda campanha; III – terceira campanha; IV – quarta campanha. 

   Lagoa de Mira Barrinha de Mira 

Elementos  
Físico-Químicos 

Parâmetros 
Unidade
s 

I II III IV I II III IV 

Condições  
de transparência 

Sólidos  
Suspensos Totais 

mg/L 19,0 76,0 7,0 13,0 15,0 10,0 7,0 9,0 

Turbidez NTU 12,4 48,1 6,4 9,4 11,4 6.8 6,4 7,7 

Condições térmicas Temperatura °C 21,5 23,0 23,8 13,0 19,6 22,0 21,8 13,3 

Condições  
de oxigenação 

Oxigénio Dissolvido mg O2/L 10,6 11,2 
12,9

7 
6,06 9,96 10,2 7,9 12,1 

Taxa de Saturação 
em Oxigénio 

% 
Saturação 
de O2 

120,
5 

130,
6 

152,
1 

57,7 
108,

1 
117,

7 
89,3 

115,
3 

Carência Bioquímica 
de Oxigénio (CBO5) 

mg O2/L 8,00 <5 <5 <5 6,00 <5 <5 <5 

Carência Química 
em Oxigénio (CQO) 

mg O2/L 8,00 
37,0

0 
<3 <3 21,0 22,0 <3 <3 

Salinidade 
Condutividade 
elétrica 
a 20ºC 

μS/cm 
390,

6 
407,

3 
433,

0 
359,

8 
353,

8 
390,

3 
430,

0 
364,

0 

Estado  
de acidificação 

pH 
Escala de 
Sorensen 

9,10 8,90 8,70 6,20 8,57 8,01 7,57 7,79 

Alcalinidade 
mg 
HCO3/L 

130,
0 

120,
0 

110,
0 

100,
0 

110,
0 

81,0 
100,

0 
90,0 

Dureza 
mg 
CaCO3/L 

160,
0 

150,
0 

160,
0 

140,
0 

140,
0 

120,
0 

160,
0 

160, 

Condições relativas  
a Nutrientes 

Nitratos mg NO3/L <10 <10 
10,0

0 
46,0

0 
<10 <10 <10 14,0 

Nitritos mg NO2/L 0,87 
<0,0

2 
0,17 0,15 

<0,0
2 

<0,0
2 

<0,0
2 

0,09 

Azoto Amoniacal mg NH4/L 0,04 <4 0,17 0,44 0,08 <4 0,07 0,11 

Azoto Total mg N/L <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 

Fosfatos mg/L P2O5 <0,1 <0,1 <0,1 0,50 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Fósforo Total mg P/L 
<0,0

1 
0,02 0,02 0,10 

<0,0
1 

0,01 
<0,0

1 
0,03 

A Lagoa de Mira apresentou valores de saturação de oxigénio acima dos valores de referência nas três 

primeiras campanhas o que pressupõe um excesso de produção primária. Na última campanha de 

amostragem, os valores de saturação de oxigénio voltaram a estar fora do limite de referência mas 

por défice. Relativamente aos nitratos e fósforo total, praticamente todas as campanhas obtiveram 

valores para o Bom Estado Ecológico, excetuando-se os nitratos realizados na última amostragem. O 
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parâmetro oxigénio dissolvido alcançou valores dentro dos valores de referência em todas as 

campanhas de amostragem. 

Relativamente à Lagoa da Barrinha de Mira, todos os parâmetros que entram na classificação do 

Estado Ecológico estão de acordo com os valores de referência. 

Quadro 26 - Resultados dos Elementos Físico-Químicos para a Lagoa de Braças e a Lagoa da Vela. I – primeira campanha. 

   
Lagoa das 

Braças 
Lagoa da 

Vela 

Elementos Físico-Químicos Parâmetros Unidades I I 

Condições de 
transparência 

Sólidos Suspensos Totais mg.L-1 5,00 3,00 

Turbidez NTU 6,20 3,40 

Condições térmicas Temperatura °C 22,50 23,10 

Condições de oxigenação 

Oxigénio Dissolvido mg O2.L-1 5,88 4,78 

Taxa de Saturação em Oxigénio 
% Saturação de 
O2 

68,00 55,90 

Carência Bioquímica de Oxigénio 
(CBO5) 

mg O2.L-1 5,00 5,00 

Carência Química em Oxigénio 
(CQO) 

mg O2.L-1 8,00 10,00 

Salinidade Condutividade elétrica a 20ºC μS.cm-1 283,7 559,9 

Estado de acidificação 

pH 
Escala de 
Sorensen 

6,68 7,42 

Alcalinidade mg HCO3.L-1 23,00 160,00 

Dureza mg CaCO3.L-1 84,00 210,00 

Condições relativas a 
Nutrientes 

Nitratos mg NO3.L-1 <10 <10 

Nitritos mg NO2.L-1 0,12 <0.02 

Azoto Amoniacal mg NH4.L-1 0,13 0,20 

Azoto Total mg N.L-1 <4 <4 

Fosfatos Mg P2O5.L-1 <0,1 <0,1 

Fósforo Total mg P.L-1 0,01 <0,01 

No concelho da Figueira da Foz, a Lagoa das Braças alcançou números de acordo com os valores de 

referência para o Bom Estado Ecológico em todos os parâmetros classificáveis  

A Lagoa da Vela obteve taxas de oxigénio e oxigénio dissolvido abaixo dos valores de referência mas 

alcançou bons resultados para os nitratos e fósforo total. 

Com base nos elementos classificáveis para as albufeiras, procedeu-se à classificação de cada uma das 

Lagoas (Quadro 27). 

Como para os elementos em análise a classificação resulta da média das várias campanhas realizadas 

nas diferentes estações do ano, não se efetuou qualquer classificação nas Lagoas da Figueira da Foz 

(Vela e Braças), pois apenas se realizou uma campanha de amostragem. 

Nas Lagoas de Mira (Barrinha e Mira), da média de todos os elementos classificados, das quatro 

campanhas realizadas, resultou uma classificação de BOM para cada uma dos parâmetros medidos, e 

consequentemente numa classificação final de BOM para os Elementos Físico-Químicos de Suporte. 
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Quadro 27 - Classificação final dos Elementos Físico-Químicos de Suporte aos Elementos Biológicos. 

Parâmetros Físico-Químicos Mira 
Barrinha de 

Mira 
Braças Vela 

Oxigénio Dissolvido Bom Bom Sem classificação Sem classificação 

Saturação de Oxigénio Bom Bom Sem classificação Sem classificação 

pH Bom Bom Sem classificação Sem classificação 

Nitratos Bom Bom Sem classificação Sem classificação 

Fósforo Total Bom Bom Sem classificação Sem classificação 

Classificação Final Bom Bom Sem classificação Sem classificação 

 

4.3.2 Elementos Morfológicos 

O Lake Habitat Survey (LHS), aplicado às 4 lagoas em estudo, foi adaptado da versão portuguesa de 

forma a obter uma caracterização preliminar dos habitats lênticos. Assim, percorrendo as margens de 

cada uma das lagoas a pé, foram realizados 10 pontos de observação (spot-checks) de 50 em 50 m, 

perfazendo um total de 500 m e focando a caracterização dos atributos físicos de cada uma das lagoas, 

nomeadamente a zona ripária, talude e praia, zona litoral e pressões humanas (3 páginas iniciais das 

7 que compõem a ficha de campo do LHS). De salientar, que nenhumas das 4 lagoas apresentava 

taludes.  

Os dados provenientes do LHS têm por norma o objetivo de gerar índices de qualidade e modificação 

dos habitats lênticos, nomeadamente o Lake Habitat Quality Assessment (LHQA) e Lake Habitat 

Modification Score (LHMS). Todavia, como foi efetuado um recenseamento parcial (algumas secções 

do LHS português são dedicadas à caracterização de albufeiras não sendo aplicáveis no Âmbito do 

Paeloris) não foi possível obter todos os dados para a elaboração dos referidos índices. Assim, 

apresentamos uma caracterização geral de cada lagoa (Quadro 28). 
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Quadro 28 - Matriz do LHS por lagoa. 

        Spot-checks 

Zona Características Atributos Lagoa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

R
IP

Á
R

IA
 

Complexidade 
estrutural da 

vegetação 

Proporção de Spot-
checks com estrutura da 
vegetação ripária simples 

ou complexa 

Vela 2 2 3 2 3 2 2 2 1 2 

Braças 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 

Barrinha  1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 

Mira 2 2 3 2 2 1 2 2 1 1 

Longevidade/e
stabilidade da 
vegetação 

Proporção de Spot-
checks com> 10% de 

cobertura de árvores com 
DBH>0.3m 

Vela 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 

Braças 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 

Barrinha  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mira 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 

Extensão de 
usos do solo 

naturais 

Proporção de Spot-checks 

com floresta 
natural/semi-natural, 
Zonas húmidas, matos 

rasteiros e ervas altas ou 
rocha, depósitos ou 

dunas de areia  

Vela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Braças 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Barrinha  1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 

Mira 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 

Diversidade de 
usos do solo 

naturais 

Número de tipos de 
cobertura naturais 

registados 

Vela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Braças 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Barrinha  1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 

Mira 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 

TA
LU

D
E 

Diversidade de 
habitats do 

litoral 

Proporção de Spot-

checks com margens de 
terra ou areia> 1m 

Vela n n n n n n n 0 n n 

Braças n n n n n n n n n n 

Barrinha  n n n n n n n n n n 

Mira 0 0 n n n n n n n n 

Proporção de Spot-
checks com "trash-line" 

Vela n n n n n n n n/a n n 

Braças n n n n n n n n n n 

Barrinha  n n n n n n n n n n 

Mira n/a n/a n n n n n n n n 

Margem 
natural 

Proporção de Spot-
checks com material da 

margem natural 

Vela n n n n n n n 1 n n 

Braças n n n n n n n n n n 

Barrinha  n n n n n n n n n n 

Mira 1 1 n n n n n n n n 

Diversidade de 
habitats da 

margem 
natural 

Número de material 
natural da margem 

registado 

Vela  n n n n n n n 1 n n 

Braças n n n n n n n n n n 

Barrinha  n n n n n n n n n n 

Mira 1 1 n n n n n n n n 

Praia natural 

Proporção de Spot-
checks com material 

natural da praia 

Vela  n n n n n n n n n n 

Braças n n n n n n n n n n 

Barrinha  n n n n n n n n n n 

Mira n n n n n n n n n n 

Diversidade de 
habitats da 

praia natural 

Número de material 
natural da praia registado 

Vela n n n n n n n n n n 

Braças n n n n n n n n n n 

Barrinha  n n n n n n n n n n 

Mira n n n n n n n n n n 
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Zona Características Atributos Lagoa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

LZ
IT

O
R

A
L 

 

Extensão da 
zona litoral 

natural 

Proporção de Spot-
checks com substrato 

natural do leito  

Vela 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Braças 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Barrinha  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Mira 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Diversidade da 
zona litoral 

natural 

Número de substratos 
naturais do leito 

registados 

Vela 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Braças 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Barrinha  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Mira 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Extensão da 
cobertura de 

macrófitos 

Média da cobertura 
macrofítica total em 
todos os Spot-checks  

Vela 1 0,4 0,9 0,4 0,7 0,4 0 1,1 0,7 0,
8 

Braças 1 1,3 0,9 0,9 0,4 0,3 0,4 0,6 0,4 0,
4 

Barrinha  0,3 0,2 0,7 0,1 0,3 0,3 0 0,2 0,3 0,
3 

Mira 0,6 0,3 0,3 0,4 0,6 0,2 0,3 0,2 0,3 0,
2 

Número de Spot-checks 
onde a cobertura 

macrofítica se estende 

pelos limites da lagoa  

Vela 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Braças 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Barrinha  1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

Mira 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Diversidade 
estrutural de 

macrófitos 

Número de tipos de 
cobertura macrofítica 
registados (não incluir 

algas filamentosas) 

Vela 3 3 4 3 3 3 0 4 3 3 

Braças 4 4 3 4 2 2 3 3 2 3 

Barrinha  2 1 2 1 1 1 0 1 1 1 

Mira 2 2 1 2 3 1 2 1 2 1 

Da análise realizada, observa-se que a Lagoa da Vela e a Lagoa das Braças apresentam maior 

complexidade estrutural da vegetação ripária assim como maior longevidade/estabilidade da mesma 

ao longo dos 10 spot-checks quando comparadas com a Lagoa de Mira e a Barrinha de Mira (Figura 

44). 

 

Figura 44 - Complexidade estrutural da vegetação de cada uma das lagoas estudadas.  
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A comunidade macrofítica foi caracterizada segundo o Quadro 29 e estimada a área de cobertura de 

cada um dos grupos observados, de forma a obter a diversidade estrutural macrofítica presente na 

Figura 45. 

Quadro 29 - Grupos da comunidade macrofítica avaliados. 

Grupos de Macrófitos 

Briófitos/musgos/líquenes 

Plantas emergentes 

Plantas enraizadas com folhas flutuantes 

Plantas flutuantes sem raiz 

Plantas submersas com folha larga 

Plantas submersas com folha linear 

Algas filamentosas 

Fitobentos 

Algas flutuantes 

A Lagoa da Vela e a Lagoa das Braças apresentam maior diversidade estrutural macrofítica contendo 

até 4 grupos dos 9 avaliados (Quadro 29), sendo que as plantas emergentes e as algas filamentosas 

são as mais abundantes. Quanto à Lagoa de Mira e à Barrinha de Mira têm uma diversidade estrutural 

macrofítica inferior, apresentando a última, na maioria dos spot-checks, apenas plantas emergentes. 

Relativamente aos usos do solo mais frequentes destacam-se os povoamentos de folhosas 

(plantação), os matos altos, os matos rasteiros e a agricultura de sequeiro, salientando-se que destes 

apenas os matos rasteiros (moorland na versão inglesa) são considerados no LHS de origem natural e 

não antropogénica. 

 

Figura 45 - Diversidade estrutural macrofítica. 
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Por fim, o substrato do leito de cada uma das 4 lagoas estudadas contêm pouca variação. Desta forma, 

a Lagoa da Vela e a Barrinha de Mira apresentam predominantemente areia na zona litoral enquanto 

a Lagoa de Mira e a Lagoa das Braças alternam entre argila e areia. 

 

4.4 ESTADO ECOLÓGICO DAS LAGOAS 

A determinaçõa do Estado Ecológico das Lagoas tem por base a avaliação do Potencial Ecológico em 

massas de água fortemente modificadas – albufeiras. De acordo com INAG (2009) para a “avaliação 

do Potencial Ecológico em massas de água fortemente modificadas - albufeiras será apenas utilizado 

o elemento biológico fitoplâncton, em conjugação com os necessários elementos físico-químicos e 

hidromorfológicos de suporte.” No entanto, embora se tenham realizado os elementos morfológicos 

de suporte, mas apenas parcialmente, não existe qualquer classificação. Assim sendo, a classificação 

final do estado ecológico de cada lagoa é representada pelo menor dos valores dos resultados dos 

elementos biológicos (fitoplâncton) e dos elementos físico-químicos de suporte - o critério “one out – 

all out” aplicada a todos os elementos da DQA. Seguindo este critério, o Quadro 30 apresenta os 

resultados obtidos. 

Quadro 30 - Estado Ecológico das lagoas estudadas. 

Elementos Mira 
Barrinha de 

Mira 
Braças Vela 

Elemento de Qualidade Biológica 
Fitoplâncton 

SUPERIOR BOM Sem classificação Sem classificação 

Elementos Físico-Químicos de suporte BOM BOM Sem classificação Sem classificação 

Classificação Final BOM BOM Sem classificação Sem classificação 

Das quatro lagoas em estudo apenas a Lagoa de Mira e a Barrinha de Mira apresentam classificação 

para o Estado Ecológico, alcançando a classe BOM e cumprindo os parâmetros exigidos pela DQA para 

as albufeiras, base desta classificação. 
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5 PRINCIPAIS PRESSÕES A QUE ESTÃO SUJEITOS 
OS DIFERENTES ECOSSISTEMAS E OS EFEITOS 
SOBRE AS COMUNIDADES ALVO DESTE ESTUDO. 

Segundo Alongi (1998), Adam et al. (2008) e Dodd & Ong (2008), os habitats lagunares vitais para a 

biodiversidade estão agora ameaçados em muitas regiões do mundo devido às alterações climáticas, 

tempestades, elevação do nível do mar, eutrofização, descargas de águas residuais, recuperação de 

terras e outras atividades humanas. Relativamente às lagoas costeiras alvo deste estudo, são 

identificados no Quadro 31 os principais fatores de stress antropogénicos com base na avaliação da 

literatura publicada (Serrano et al. 1997; Barbosa et al. 1988; Fernandes 1999; PSRN 2000; SPINAT 

2002; CCDRCentro 2004; Kennish et al. 2008) e do trabalho de campo efetuado. 

Quadro 31 - Principais fatores de stress nas lagoas do sítio Rede Natura 2000: Dunas de Mira, Gândara e Gafanhas (código 

PTCON0055). 

Fatores de stress/ameaça Principais impactes  

Alteração e perda de habitat (ex. extração de inertes, 
dragagem…) 

 Eliminação do habitat usado pela biota e 
consequente diminuição da biodiversidade 

Eutrofização (ex. práticas agrícolas, produção animal 
em estábulos, fossas sépticas…) 

 Aumento da produção primária. As macrófitas 
impedem a passagem de luz e retardam os 
movimentos da água, originando gradientes 
verticais de temperatura. A sua respiração e 
fotossíntese causam flutuações diárias de pH, 
alcalinidade, concentração de oxigénio e dióxido 
de carbono dissolvidos (Engel 1990). A elevada 
densidade de macrófitas pode, ainda, impedir 
alguns usos humanos dos ecossistemas lacustres, 
tais como o uso de embarcações, a pesca e outras 
atividades de lazer (Fernandes 1999). 

 Proliferação de algas nocivas 
 Hipoxia e anoxia devido ao colapso de 

florescências algais e de macrófitas aquáticas 

 Aumento da mortalidade de macroinvertebrados 
bentónicos 

 Mortalidade piscícola 
 Alteração da estrutura das comunidades 

 Aumento da turbidez e ensombramento 

 Aumento da biomassa de algas 

 Degradação da qualidade da água 

Esgotos e resíduos orgânicos (ex. produção animal 
em estábulos, fossas sépticas, pilhas de estrume, 
industrias, ETARs com funcionamento insuficiente…) 

 Agentes patogénicos humanos elevados 
 Aumento de nutrientes e de carga de matéria 

orgânica 

 Aumento da eutrofização 

 Aumento da hipoxia 
 Degradação da qualidade da água e sedimentos 

 Redução da biodiversidade 

Sob exploração da pesca 

 Esgotamento ou colapso dos stocks de peixe 

 Teias alimentares alteradas 

 Mudanças na estrutura e funcionamento destes 
ecossistemas  
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Fatores de stress/ameaça Principais impactes  

Entrada de sedimentos / turbidez (ex. incêndios, 
atividade florestal) 

 Alteração do habitat 

 Redução da produtividade primária 
 Assoreamento 

 Mudanças na estrutura das comunidades bióticas 

 Impactes no ensombramento sobre os organismos 
bentónicos 

Tempestades 

 Aumento de nutrientes, sedimentos, sólidos 
suspensos, matéria orgânica e da carga 
contaminante  

 Aumento da hipoxia, stress salino sobre os 
produtores primários e os níveis tróficos 
superiores fundamentalmente na Barrinha de Mira 

 Alteração do tempo de residência da água, com 
efeitos potencialmente negativos sobre a flora e a 
fauna 

 Ressuspensão de sedimentos, que faz aumentar a 
quantidade de matéria em suspensão na água e 
reduzir a capacidade de penetração da luz 

Introdução de espécies exóticas/infestantes 

 Mudanças na composição e distribuição das 
espécies 

 Mudanças na estrutura trófica 

 Redução da biodiversidade 

 Introdução de agentes patogénicos prejudiciais 

Drenagens agrícolas 
 Alteração e perda de habitat 

 Perda de biodiversidade 

Pressão urbana/pressão turística 

 Diminuição da qualidade da água associados a 
fenómenos de eutrofização 

 Desflorestação 

 Aumento da pressão do uso de embarcações, 
pesca e outras atividades de lazer 

 Aumento dos esgotos e resíduos orgânicos 

 

6 MEDIDAS DE MITIGAÇÃO/MINIMIZAÇÃO 

As lagoas, como qualquer habitat aquático lêntico ou com regimes hídricos sujeitos a ritmos regulares 

lentos, constituem um ecossistema com importantes limitações ambientais impostas pelo próprio 

meio aquático. Todo o conjunto dos ciclos biológicos presentes neste habitat está adaptado e 

condicionado pela presença da água. Neste sentido, a resposta dos indivíduos que formam parte 

destes ecossistemas a qualquer alteração ambiental é, obviamente, mais limitada do que a que 

desenvolvem as espécies de outros ecossistemas. As lagoas de Mira são um claro exemplo deste 

fenómeno.  

Ao longo do século XX estes habitats estiveram expostos a diversos usos que por parte do Homem. 

Desde atividades piscatórias até o uso das suas águas para distintos fins, a vida das lagoas de Mira 
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esteve sujeita a uma panóplia de variações ambientais-antrópicas de maior ou menor intensidade. A 

evolução da flora que coloniza estas lagoas é um excelente indicativo destas alterações. 

Conforme referido no Secção anterior, as lagoas costeiras, devido à sua alta produtividade biótica e 

elevado valor para o turismo e desenvolvimento residencial, são frequentemente sob exploradas para 

a pesca, desportos náuticos e outras atividades humanas. Os impactos daí resultantes exigem 

estratégias de gestão eficazes de forma a assegurar a sustentabilidade ambiental e dos recursos a 

longo prazo. Os diferentes tipos de uso dos solos e da água colocam múltiplos desafios para a gestão 

destes ecossistemas lagunares costeiros. A coocorrência de fontes de perturbação naturais e 

antropogénicos tornam ainda mais complexo este desafio dado que intensificam a deterioração 

destes habitats. 

Assim, devem ser instituídas melhores práticas de gestão como parte de uma estratégia de gestão 

integrada destes habitats lagunares procurando atuar de forma sinergística por forma a diminuir os 

impactes antrópicos que afetam negativamente os habitats e as comunidades bióticas, isto é, que 

ameaçam a sua conservação e sustentabilidade. Face aos problemas verificados nas lagoas estudadas 

propõem-se as seguintes estratégias de gestão no sentido de melhorar a integridade ambiental das 

mesmas. De salientar que algumas destas medidas foram já invocadas num estudo da CCDR – Centro 

(2004).  

- Implementar esforços de restauração das cortinas ripárias para revitalizar os habitats alterados 

e criar um faixa tampão impedindo que os nutrientes provenientes das atividades agropecuárias 

possam entrar diretamente para as lagoas.  

- Restringir as práticas agrícolas intensivas numa banda não inferior a 100 m em toda a 

envolvente das lagoas e cumprir o Código das Boas Práticas Agrícolas 

- Revegetar áreas agrícolas abandonadas com espécies nativas (vegetação natural) 

- Eliminar as espécies exóticas invasoras tais como as acácias e a cana 

- Formular regulamentações mais apertadas para limitar entradas de nutrientes e outros 

contaminantes com o objetivo de diminuir a quantidade de nutrientes (fundamentalmente azoto 

e fósforo), matéria orgânica e microrganismos provenientes de diversas fontes de contaminação 

(Esgotos quer domésticos quer de instalações agropecuárias e escorrências dos terrenos 

agrícolas) 

- Fiscalização dos efluentes das ETARs por forma a verificar se são cumpridas as normas de 

qualidade previstas pela legislação 

- Construção e/ou remodelação das ETARs existentes que cumpram os limites impostos pela 

legislação para os seus efluentes 

- Acompanhar, avaliar e corrigir a qualidade da água e degradação do habitat de forma mais 

continuada 
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- Controlar as espécies vegetais exóticas invasoras: Existem, neste sentido, três grandes 

estratégias possíveis exploradas, com maior ou menor frequência, até ao momento: o controlo 

mecânico, o controlo biológico e o controlo químico. No primeiro caso é necessário proceder a 

limpezas periódicas da flora exótica que povoa estas lagoas. Os indivíduos extraídos são 

geralmente deixados perto da margem até secarem, pudendo ser também triturados ou até 

queimados. Em relação ao controlo biológico aposta-se especialmente no uso de parasitas dessa 

flora infestante alóctone, artrópodes que encontram o seu sustento alimentar nestas plantas. 

Em alguns casos são também utilizados herbívoros, proporcionando-lhes como alimento essas 

plantas, embora com resultados igualmente pouco frutuosos. Finalmente, o uso de herbicidas 

tem sido o instrumento escolhido para o controlo químico. A comparação dos resultados obtidos 

com cada um destes sistemas de controlo de flora exótica tem sido relativamente satisfatório, 

embora de uma forma totalmente aparente. O controlo mecânico elimina temporariamente 

essa flora, que rapidamente volta a colonizar as lagoas em poucos meses; o uso de parasitas tem 

levantado sérias interrogações em relação à possibilidade do parasita poder atacar outras 

espécies selvagens ou as próprias culturas, ou à capacidade nutritiva das espécies alóctones para 

fins forrageiros; e o uso de herbicidas tem implicações diretas sobre a qualidade química da água 

destas lagoas. Em definitivo, apesar de nenhum destes sistemas de controlo de flora exótica ser 

recomendado para habitats tão sensíveis como estes o menos nefasto será sem dúvida o 

controlo mecânico. 

- Proibir novas edificações numa área envolvente nunca inferior a 300 m das lagoas 

- Aumentar a investigação básica e aplicada nestas áreas protegidas 

- Aumento do controlo e de investigação para identificar os impactos e desenvolver ações 

corretivas que restaurem as condições ambientais naturais 

- Ampliar as interações entre cientistas, gestores de recursos, e os decisores políticos para 

assegurar decisões fundamentadas sobre as lagoas costeiras 

- Desenvolver programas de educação e de divulgação que informem os estudantes e o público 

em geral sobre a importância de manter saudável e viável estes ambientes lagunares 

 

7 DIVULGAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL  

De forma a proteger os ecossistemas aquáticos em análise e as espécies de bivalves de água doce 

autóctones são necessários esforços na divulgação levando a um maior envolvimento da população e 

dos meios políticos e de gestão, mas fundamentalmente que passam pela alteração de 

comportamento de cada cidadão. Assim, de forma a poder dar resposta à recomendação “Prever, no 

contexto da componente de educação/sensibilização ambiental” foram elaboradas as seguintes 

ferramentas de divulgação/sensibilização e ações de informação e sensibilização tais como: 



Divulgação e Sensibilização 
Ambiental  Laboratório de Ecologia Fluvial | UTAD | Vila Real 

    

   
Pág. 79 

 
Projeto Paeloris - Prémio InAqua 
Caracterização e Proteção das Espécies Nativas de Bivalves nas Lagoas Costeiras da Barrinha de Mira, Lagoa de 
Mira, Lagoa da Vela e Lagoa das Braças 
Relatório Final 

 

A - Painéis informativos a colocar junto às lagoas (ação ainda a decorrer) 

B - Folhetos (trípticos) a distribuir nas escolas da região e no público em geral, mas em particular 

nas pessoas da região (ação ainda a decorrer) 

C - Guia das espécies presentes nas lagoas a distribuir nas escolas da região e no público em 

geral, mas em particular nas pessoas da região (ação ainda a decorrer) 

D – Pen drive com um filme alusivo às 4 lagoas estudadas mostrando o ciclo de vida da espécie 

alvo deste estudo (Anodonta cygnea) (ação ainda a decorrer) 

As ferramentas de divulgação citadas pretendem: 

- Divulgar as espécies de bivalves de água doce presentes nas 3 lagoas 

- Dar a conhecer o estatuto de conservação das espécies encontradas 

- Indicar o estatuto de conservação das espécies encontradas 

- Exibir a biodiversidade destes ecossistemas lagunares 

- Sensibilizar para a preservação das espécies piscícolas hospedeiras dos bivalves presentes nas 

lagoas 

- Alertar para os perigos da introdução das espécies exóticas (peixes, bivalves e macrófitas 

aquáticas) com impactes negativos nas populações autóctones de bivalves 

- Alertar para os perigos da degradação destes sistemas aquáticos de elevado interesse 

conservacionista 

- Alargar o número de espécies presentes nos painéis de divulgação já existentes nas lagoas 

- Divulgar os resultados e conhecimentos adquiridos às populações residentes na área de estudo 

e dos seus visitantes 

Estão ainda previstas ações de sensibilização das populações residentes na região dando especial 

relevo à população estudantil tais como: 

- Seminários e/ou palestras para dar a conhecer a diversidade biológica das lagoas e a complexa 

interligação entre cada um dos grupos biológicos que formam parte destes tipos de habitats tão 

específicos e sensíveis 

- Atividades práticas junto às lagoas nomeadamente mostrar as espécies de bivalves in loco e 

alertar para as pressões existentes que levam à degradação da qualidade da água e potenciam o 

desaparecimento das espécies alvo (bivalves nativos de água doce). Ajudar a identificar a espécie 

exótica Corbicula fluminea que compete com as espécies alvo 

Com todas as ações que estão a decorrer e as que se pretendem ainda fazer pretende-se mostrar às 

populações locais e a todos os visitantes que vale a pena continuar a apostar na preservação deste 
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Sítio da Rede Natura uma vez que alberga uma elevada biodiversidade de espécies diretamente 

associadas ao meio aquático. 
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ANEXOS 

ANEXO I – BIVALVES 

ANEXO II – FAUNA PISCÍCOLA 

ANEXO III - FITOPLÂNCTON 

ANEXO IV - MACROINVERTEBRADOS BENTÓNICOS 

ANEXO V - MACRÓFITOS 

ANEXO VI - MICROBIOLÓGICOS 

ANEXO VII – FISICO-QUÍMICOS 

 

Estes anexos vão em ficheiros excel separados. 
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