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1. Sumário executivo 
O estabelecimento de áreas de produção aquícola em mar
peixes, necessita de um conhecimento prévio acerca do meio e das interaçõ
componentes do ecossistema, assim como da identificação de possíveis conflitos no uso do espaço 
marítimo. O presente relatório apresenta, por isso, informação recolhida para as zonas costeiras 
de Tavira e Aveiro, que são atualmente objeto de an
produção de bivalves e peixes. O objetivo deste relatório, que compila sobretudo informação 
existente no IPMA, é fornecer à Administração elementos técnico
de decisão e dar a conhecer aos futuros investidores as principais características ambientais 
destas zonas. 
 
A informação neste relatório inclui dados de oceanografia física e de química da coluna de água, 
uma caracterização preliminar sobre as componentes sedimentar, da macrof
fauna ictiológica. Por outro lado, disponibiliza
áreas, utilizando elementos disponíveis principalmente relacionados com a pequena pesca. 
Verificou-se a existência de uma escassez de dados
identificar os domínios mais relevantes para os quais um futuro programa de monitorização 
deverá incidir de forma a superar aquelas lacunas de conhecimento e obter uma melhor 
caracterização ambiental das áreas
físicos, químicos e biológicos, assim como a frequência das observações que deverão constar do 
programa de monitorização. No sentido de elucidar a administração e os investidores apresenta
se uma breve descrição das estruturas de cultivo de bivalves e de peixes consideradas mais 
adequadas face às condições médias existentes naquelas duas zonas da costa portuguesa.   
 
Neste relatório salienta-se a necessidade d
usos tradicionais destes espaços, designadamente da pesca comercial e aquicultura em mar
aberto. No decurso da implantação de novas zonas de produção aquícola devem ser recolhidos 
elementos que permitam uma avaliação efetiva das interações a
aquicultura- pesca nas áreas de produção de Taveira e Aveiro, e garantido o envolvimento 
participativo de todos os agentes sectoriais, de forma a minimizar potenciais conflitos de uso 
destes espaços marítimos. 
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O estabelecimento de áreas de produção aquícola em mar-aberto, designadamente de bivalves e 
peixes, necessita de um conhecimento prévio acerca do meio e das interaçõ
componentes do ecossistema, assim como da identificação de possíveis conflitos no uso do espaço 
marítimo. O presente relatório apresenta, por isso, informação recolhida para as zonas costeiras 
de Tavira e Aveiro, que são atualmente objeto de análise para eventual instalação de sistemas de 
produção de bivalves e peixes. O objetivo deste relatório, que compila sobretudo informação 
existente no IPMA, é fornecer à Administração elementos técnico-científicos de suporte à tomada 

hecer aos futuros investidores as principais características ambientais 

A informação neste relatório inclui dados de oceanografia física e de química da coluna de água, 
uma caracterização preliminar sobre as componentes sedimentar, da macrofauna bentónica e da 
fauna ictiológica. Por outro lado, disponibiliza-se informação sobre os usos tradicionais destas 
áreas, utilizando elementos disponíveis principalmente relacionados com a pequena pesca. 

se a existência de uma escassez de dados em diversos domínios. Optou
identificar os domínios mais relevantes para os quais um futuro programa de monitorização 
deverá incidir de forma a superar aquelas lacunas de conhecimento e obter uma melhor 
caracterização ambiental das áreas em apreço. Apresenta-se, também, uma lista de parâmetros 
físicos, químicos e biológicos, assim como a frequência das observações que deverão constar do 
programa de monitorização. No sentido de elucidar a administração e os investidores apresenta

eve descrição das estruturas de cultivo de bivalves e de peixes consideradas mais 
adequadas face às condições médias existentes naquelas duas zonas da costa portuguesa.   

se a necessidade de garantir a coexistência das atividades
usos tradicionais destes espaços, designadamente da pesca comercial e aquicultura em mar
aberto. No decurso da implantação de novas zonas de produção aquícola devem ser recolhidos 
elementos que permitam uma avaliação efetiva das interações aquicultura

pesca nas áreas de produção de Taveira e Aveiro, e garantido o envolvimento 
participativo de todos os agentes sectoriais, de forma a minimizar potenciais conflitos de uso 
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álise para eventual instalação de sistemas de 
produção de bivalves e peixes. O objetivo deste relatório, que compila sobretudo informação 

científicos de suporte à tomada 
hecer aos futuros investidores as principais características ambientais 

A informação neste relatório inclui dados de oceanografia física e de química da coluna de água, 
auna bentónica e da 

se informação sobre os usos tradicionais destas 
áreas, utilizando elementos disponíveis principalmente relacionados com a pequena pesca. 

em diversos domínios. Optou-se, por isso, por 
identificar os domínios mais relevantes para os quais um futuro programa de monitorização 
deverá incidir de forma a superar aquelas lacunas de conhecimento e obter uma melhor 

se, também, uma lista de parâmetros 
físicos, químicos e biológicos, assim como a frequência das observações que deverão constar do 
programa de monitorização. No sentido de elucidar a administração e os investidores apresenta-

eve descrição das estruturas de cultivo de bivalves e de peixes consideradas mais 
adequadas face às condições médias existentes naquelas duas zonas da costa portuguesa.    

tividades inerentes aos 
usos tradicionais destes espaços, designadamente da pesca comercial e aquicultura em mar-
aberto. No decurso da implantação de novas zonas de produção aquícola devem ser recolhidos 

quicultura-ambiente e 
pesca nas áreas de produção de Taveira e Aveiro, e garantido o envolvimento 

participativo de todos os agentes sectoriais, de forma a minimizar potenciais conflitos de uso 
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2. Introdução 
A previsão dos impactos de grandes explorações aquícolas tem riscos inerentes à complexidade 
dos próprios ecossistemas marinhos, das cadeias tróficas, dos habitats e da ligação à reprodução 
de muitos recursos atualmente explorados, bem como à fuga de animais estabulados, à alteração 
na frequência de ocorrência de infeções e/ou aparecimento de novos agentes patogénicos, e à 
perda de estripes locais. Neste sentido, embora não seja expectável que tais impactos pos
causar alterações de regime numa escala de bacia (ex. catástrofes), não se pode excluir que bens e 
serviços de um dado ecossistema marinho possam ser afetados. Assim, é desejável que de forma 
coordenada e integrada, se estabeleçam programas de monitori
que se realizem estudos que possam ser utilizados na criação de cenários reais.

Neste relatório apresenta-se uma caracterização ambiental de duas zonas ao largo de Tavira e 
Aveiro, tendo em vista a eventual criação de Ár
como base resultados de diversos estudos e alguns elementos bibliográficos publicados 
maioritariamente por investigadores do IPMA ou dos Institutos que o precederam. Recorreu
sobretudo, aos dados disponíveis para caracterização das diversas vertentes ambientais (física, 
química e biológica) e de uso (pesqueiro) das zonas em causa, e em menor extensão a outras bases 
de dados. Esta caracterização não usa necessariamente todos os dados existentes para estas á
devido a dificuldade de acesso, como é o caso de eventuais relatórios técnicos e teses académicas. 
Para além disso, existem algumas lacunas de conhecimento que importará colmatar, antes da 
implementação destas APAs, que são objeto de nota neste relató

Por fim, optámos por incluir duas secções neste relatório, nas quais se descrevem de modo 
genéricos os principais tipos de estruturas de cultivo que poderão ser utilizadas, e outra sobre os 
parâmetros que deverão ser objeto de monitorização e dos res
caso se avance para a criação das APAs.
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A previsão dos impactos de grandes explorações aquícolas tem riscos inerentes à complexidade 
dos próprios ecossistemas marinhos, das cadeias tróficas, dos habitats e da ligação à reprodução 

atualmente explorados, bem como à fuga de animais estabulados, à alteração 
na frequência de ocorrência de infeções e/ou aparecimento de novos agentes patogénicos, e à 
perda de estripes locais. Neste sentido, embora não seja expectável que tais impactos pos
causar alterações de regime numa escala de bacia (ex. catástrofes), não se pode excluir que bens e 
serviços de um dado ecossistema marinho possam ser afetados. Assim, é desejável que de forma 
coordenada e integrada, se estabeleçam programas de monitorização a longo prazo nestas áreas, e 
que se realizem estudos que possam ser utilizados na criação de cenários reais. 

se uma caracterização ambiental de duas zonas ao largo de Tavira e 
Aveiro, tendo em vista a eventual criação de Áreas de Produção Aquícola (APA). O trabalho teve 
como base resultados de diversos estudos e alguns elementos bibliográficos publicados 
maioritariamente por investigadores do IPMA ou dos Institutos que o precederam. Recorreu

eis para caracterização das diversas vertentes ambientais (física, 
química e biológica) e de uso (pesqueiro) das zonas em causa, e em menor extensão a outras bases 
de dados. Esta caracterização não usa necessariamente todos os dados existentes para estas á
devido a dificuldade de acesso, como é o caso de eventuais relatórios técnicos e teses académicas. 
Para além disso, existem algumas lacunas de conhecimento que importará colmatar, antes da 
implementação destas APAs, que são objeto de nota neste relatório.  

Por fim, optámos por incluir duas secções neste relatório, nas quais se descrevem de modo 
genéricos os principais tipos de estruturas de cultivo que poderão ser utilizadas, e outra sobre os 
parâmetros que deverão ser objeto de monitorização e dos respetivos procedimentos analíticos, 
caso se avance para a criação das APAs. 
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A previsão dos impactos de grandes explorações aquícolas tem riscos inerentes à complexidade 
dos próprios ecossistemas marinhos, das cadeias tróficas, dos habitats e da ligação à reprodução 

atualmente explorados, bem como à fuga de animais estabulados, à alteração 
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zação a longo prazo nestas áreas, e 

se uma caracterização ambiental de duas zonas ao largo de Tavira e 
eas de Produção Aquícola (APA). O trabalho teve 

como base resultados de diversos estudos e alguns elementos bibliográficos publicados 
maioritariamente por investigadores do IPMA ou dos Institutos que o precederam. Recorreu-se, 

eis para caracterização das diversas vertentes ambientais (física, 
química e biológica) e de uso (pesqueiro) das zonas em causa, e em menor extensão a outras bases 
de dados. Esta caracterização não usa necessariamente todos os dados existentes para estas áreas 
devido a dificuldade de acesso, como é o caso de eventuais relatórios técnicos e teses académicas. 
Para além disso, existem algumas lacunas de conhecimento que importará colmatar, antes da 

Por fim, optámos por incluir duas secções neste relatório, nas quais se descrevem de modo 
genéricos os principais tipos de estruturas de cultivo que poderão ser utilizadas, e outra sobre os 

petivos procedimentos analíticos, 
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3. Definição e descrição da zona de Tavira

3.1. Localização 

A proposta da APA de Tavira está localizada ao largo da costa Sul algarvia, entre as batimétricas 
dos 20 e 50 metros de profundidade e a uma distância à linha de costa que varia entre 7.5 e 9.0 km 
(Figura 3.1.1). O polígono de implantação da APA de Tavira 
que constam da Tabela 3.1.1. 

Figura 3.1.1 
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. Definição e descrição da zona de Tavira 

A proposta da APA de Tavira está localizada ao largo da costa Sul algarvia, entre as batimétricas 
dos 20 e 50 metros de profundidade e a uma distância à linha de costa que varia entre 7.5 e 9.0 km 

.1.1). O polígono de implantação da APA de Tavira é limitado pelos pontos geográficos 

.1.1 – Localização proposta da APA de Tavira. 

6|73 6

A proposta da APA de Tavira está localizada ao largo da costa Sul algarvia, entre as batimétricas 
dos 20 e 50 metros de profundidade e a uma distância à linha de costa que varia entre 7.5 e 9.0 km 

é limitado pelos pontos geográficos 
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Tabela 3.1.1 - Coordenadas dos limites do polígono da APA de Tavira. As coordenadas retangulares (X e Y) 
referem-se ao Sistema de Referência PT
Longitude) referem-se ao Sistema de Referência ETRS89.

Ponto X (m) 

A 52953,432 

B 52966,792 

C 57655,034 

D 57641,953 

 

3.2. Oceanografia física 

3.2.1. Recolha de informação e metodologias 

Esta breve caracterização do local é baseada em 
Através da consulta de bases de dados reporta
agitação marítima. Relativamente aos outros parâmetros abaixo descritos (oxigénio dissolvido, pH, 
salinidade e turbidez), recorreu-se a informação recolhida pelo IPMA aquando da caracterização da 
APA da Armona. 

 

3.2.2. Ventos  

Regime de ventos é caracterizado por uma variação sazonal bastante marcada, com predominância 
de ventos do quadrante norte durante a primavera e no verão e mais variável no Outono e no 
Inverno.  

 

3.2.3. Marés  

A maré é do tipo semi-diurno, apresentando, se
Hidrográfico (IH) os valores limites seguintes na zona: 

• Preia-Mar máxima: 3.73m ZH (zero hidrográfico) 
• Preia-mar média (Marés vivas): 3.38 m ZH
• Preia-mar média (Marés mortas): 2.67 m ZH
• Baixa-mar mínima: 0.28 m ZH  
• Baixa-mar média (Marés vivas): 0.56 m ZH
• Baixa-mar média (Marés mortas): 1.35 m ZH 
 

3.2.4. Correntes  

De um modo geral verifica-se que a maré tem pouca influência no regime de correntes e que estas são 
essencialmente devidas ao regime de ventos. A topografia tem também um papel considerável nas 
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Coordenadas dos limites do polígono da APA de Tavira. As coordenadas retangulares (X e Y) 
rência PT-TM06/ETRS89 e as coordenadas geográficas (Latitude e 

se ao Sistema de Referência ETRS89. 

Y (m) Latitude (W) Longitude (N)

-288805,737 37° 03' 53,972" 7° 32' 15,719"

-286652,381 37° 05' 03,817" 7° 32' 14,632"

-285256,490 37° 05' 48,099" 7° 29' 04,436"

-287409,773 37° 04' 38,257" 7° 29' 05,560"

.2.1. Recolha de informação e metodologias  

Esta breve caracterização do local é baseada em dados de repositórios internacionais e bibliografia. 
Através da consulta de bases de dados reporta-se informação acerca dos ventos, marés, correntes e 
agitação marítima. Relativamente aos outros parâmetros abaixo descritos (oxigénio dissolvido, pH, 

se a informação recolhida pelo IPMA aquando da caracterização da 

Regime de ventos é caracterizado por uma variação sazonal bastante marcada, com predominância 
de ventos do quadrante norte durante a primavera e no verão e mais variável no Outono e no 

diurno, apresentando, segundo elementos publicados pelo Instituto 
Hidrográfico (IH) os valores limites seguintes na zona:  

Mar máxima: 3.73m ZH (zero hidrográfico)  
mar média (Marés vivas): 3.38 m ZH 
mar média (Marés mortas): 2.67 m ZH 

mar média (Marés vivas): 0.56 m ZH 
mar média (Marés mortas): 1.35 m ZH  

se que a maré tem pouca influência no regime de correntes e que estas são 
idas ao regime de ventos. A topografia tem também um papel considerável nas 
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Coordenadas dos limites do polígono da APA de Tavira. As coordenadas retangulares (X e Y) 
TM06/ETRS89 e as coordenadas geográficas (Latitude e 

Longitude (N) 

7° 32' 15,719" 

7° 32' 14,632" 

7° 29' 04,436" 

7° 29' 05,560" 

dados de repositórios internacionais e bibliografia. 
se informação acerca dos ventos, marés, correntes e 

agitação marítima. Relativamente aos outros parâmetros abaixo descritos (oxigénio dissolvido, pH, 
se a informação recolhida pelo IPMA aquando da caracterização da 

Regime de ventos é caracterizado por uma variação sazonal bastante marcada, com predominância 
de ventos do quadrante norte durante a primavera e no verão e mais variável no Outono e no 

gundo elementos publicados pelo Instituto 

se que a maré tem pouca influência no regime de correntes e que estas são 
idas ao regime de ventos. A topografia tem também um papel considerável nas 
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correntes. No caso da APA de Tavira as orientações mais frequentes são para Oeste
menos frequentes Este-Nordeste, paralelas à costa. 

 

3.2.5. Agitação marítima  

A região de Tavira é pouco exposta à agitação marítima quando comparada com a agitação da costa 
Oeste de Portugal Continental. As condições de maior agitação marítima estão associadas às 
depressões atmosféricas que originam ondulação tipicamente de sudoeste que
Algarve. Ocasionalmente surgem episódios de ondulação de sudeste associada aos ventos de levante. 
Durante o Verão a amplitude da ondulação é geralmente inferior a 1 m com período inferior a 5 s (ex. 
Figura 3.2.5), com a ocorrência de alguns episódios de agitação proveniente do largo com amplitudes 
que atingem amplitudes de 2 m e períodos de 10 s. No Inverno podem ocorrer eventos de agitação 
marítima de amplitude mais elevada (~5 m) em situação de temporal.

 

Figura 3.2.5 - Ondulação registada na bóia ondógrafo de Faro de 2012
e altura significativa em metros (em cima), período máximo e período médio (no meio) e direcção (em 
baixo). Gráficos produzidos a partir de http://www.hidrografico.pt/boias
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correntes. No caso da APA de Tavira as orientações mais frequentes são para Oeste
Nordeste, paralelas à costa.  

ião de Tavira é pouco exposta à agitação marítima quando comparada com a agitação da costa 
Oeste de Portugal Continental. As condições de maior agitação marítima estão associadas às 
depressões atmosféricas que originam ondulação tipicamente de sudoeste que atingem a costa do 
Algarve. Ocasionalmente surgem episódios de ondulação de sudeste associada aos ventos de levante. 
Durante o Verão a amplitude da ondulação é geralmente inferior a 1 m com período inferior a 5 s (ex. 

guns episódios de agitação proveniente do largo com amplitudes 
que atingem amplitudes de 2 m e períodos de 10 s. No Inverno podem ocorrer eventos de agitação 
marítima de amplitude mais elevada (~5 m) em situação de temporal. 

 

 

 

Ondulação registada na bóia ondógrafo de Faro de 2012-06-21 a 2013-06
em metros (em cima), período máximo e período médio (no meio) e direcção (em 

http://www.hidrografico.pt/boias-ondografo.php
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correntes. No caso da APA de Tavira as orientações mais frequentes são para Oeste-Sudoeste e as 

ião de Tavira é pouco exposta à agitação marítima quando comparada com a agitação da costa 
Oeste de Portugal Continental. As condições de maior agitação marítima estão associadas às 

atingem a costa do 
Algarve. Ocasionalmente surgem episódios de ondulação de sudeste associada aos ventos de levante. 
Durante o Verão a amplitude da ondulação é geralmente inferior a 1 m com período inferior a 5 s (ex. 

guns episódios de agitação proveniente do largo com amplitudes 
que atingem amplitudes de 2 m e períodos de 10 s. No Inverno podem ocorrer eventos de agitação 

06-21. Altura máxima 
em metros (em cima), período máximo e período médio (no meio) e direcção (em 

ondografo.php.  
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3.2.6. Temperatura  

A distribuição espacial da temperatura de superfície da água do mar (TSM) apresenta um padrão 
aproximadamente zonal no Inverno, acompanhando a bat
as isotérmicas intersectam a batimetria resultante do gradiente este
elevadas a leste que a oeste (Figura 3
em Fevereiro e os 21,9⁰C em Agosto, com desvios padr
dobro dos observados no inverno (~0.6

 

Figura 3.2.6.1 - Distribuição espacial da temperatura da superfície da água do mar no inverno (em cima) e 
no verão (em baixo). Dados OSTIA (Operational Sea Surface Temperature and Sea Ice Analysis) 
http://ghrsst-pp.metoffice.com/pages/latest_analysis/ostia.html

 

A distribuição da TSM revela a influência 
com temperaturas mais baixas, em contraste com a zona do sotavento já sem influência deste 
processo (Figura 3.2.6.2).  
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A distribuição espacial da temperatura de superfície da água do mar (TSM) apresenta um padrão 
aproximadamente zonal no Inverno, acompanhando a batimetria, em contraste com o Verão em que 
as isotérmicas intersectam a batimetria resultante do gradiente este-oeste, com temperaturas mais 

3.2.6.1). Os valores médios mensais que oscilam entre os 15,2
⁰C em Agosto, com desvios padrão superiores no verão (~1

dobro dos observados no inverno (~0.6⁰C).  

 
 

 

Distribuição espacial da temperatura da superfície da água do mar no inverno (em cima) e 
Dados OSTIA (Operational Sea Surface Temperature and Sea Ice Analysis) 

pp.metoffice.com/pages/latest_analysis/ostia.html 

A distribuição da TSM revela a influência do afloramento costeiro que afecta o barlavento algarvio, 
com temperaturas mais baixas, em contraste com a zona do sotavento já sem influência deste 
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A distribuição espacial da temperatura de superfície da água do mar (TSM) apresenta um padrão 
imetria, em contraste com o Verão em que 

oeste, com temperaturas mais 
.2.6.1). Os valores médios mensais que oscilam entre os 15,2⁰C 

ão superiores no verão (~1⁰C) que são o 

Distribuição espacial da temperatura da superfície da água do mar no inverno (em cima) e 
Dados OSTIA (Operational Sea Surface Temperature and Sea Ice Analysis) 

do afloramento costeiro que afecta o barlavento algarvio, 
com temperaturas mais baixas, em contraste com a zona do sotavento já sem influência deste 
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Figura 3.2.6.2 - Temperatura média mensal da superfície da água do mar e d

 

3.2.7. Oxigénio dissolvido  

Na Tabela 3.2.7 está compilada a informação do oxigénio dissolvido, recolhida nas estações E1 e 
E2, a 10 e 20 m de profundidade no período 2002 a 2006, nos meses de Novembro, Fevereiro, 
Maio, Julho e Agosto. Conforme se constata pela sua análise, 
no mês de temperatura mais alta (Agosto)
gamas valores normais para a zona costeira oceânica.

 

Tabela 3.2.7 - Valores médios do oxigénio dissolvido (mg/L) por mês e estação.

 

Prof

Nov 

Fev. 

Maio 

Julho 

Agosto 

Instituto Português do Mar e da Atmosfera, I.P. 
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Temperatura média mensal da superfície da água do mar e desvios padrão (azul).

.2.7 está compilada a informação do oxigénio dissolvido, recolhida nas estações E1 e 
E2, a 10 e 20 m de profundidade no período 2002 a 2006, nos meses de Novembro, Fevereiro, 
Maio, Julho e Agosto. Conforme se constata pela sua análise, o OD alcançou os val
no mês de temperatura mais alta (Agosto). É de referir que estes valores se encontram dentro das 
gamas valores normais para a zona costeira oceânica. 

Valores médios do oxigénio dissolvido (mg/L) por mês e estação.
 

Prof OD (mg/L)   

m 
E1 E2 

média Dp média Dp 
1 8,7 0,11 8,7 0,22 

10 8,7 0,31 8,6 0,11 
20 8,0 0,44 8,1 0,35 
1 9,3 0,22 9,2 0,24 

10 9,1 0,32 8,9 0,26 
20 9,2 0,32 9,2 0,22 
1 8,0 0,42 7,5 0,32 

10 7,8 0,31 7,5 0,18 
20 7,1 0,22 6,8 0,37 
1 7,9 0,45 7,7 0,25 

10 8,3 0,25 7,6 0,14 
20 8,0 0,33 8,0 0,18 
1 7,6 0,51 8,2 0,42 

10 7,6 0,22 7,9 0,17 
20 8,0 0,32 8,1 0,16 
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esvios padrão (azul). 

.2.7 está compilada a informação do oxigénio dissolvido, recolhida nas estações E1 e 
E2, a 10 e 20 m de profundidade no período 2002 a 2006, nos meses de Novembro, Fevereiro, 

o OD alcançou os valores mais baixos 
É de referir que estes valores se encontram dentro das 

Valores médios do oxigénio dissolvido (mg/L) por mês e estação. 
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3.2.8. pH  

Na Tabela 3.2.8. está compilada a informação do pH, recolhida nas estações E1 e E2, a 10 e 20 m de 
profundidade no período 2002 a 2006, nos meses de Novembro, Fevereiro, Maio, Julho e Agosto. 
Conforme se constata pela sua análise, 
temperatura mais alta (Agosto). É de referir que estes valores se encontram dentro das gamas 
valores normais para a zona costeira oceânica.

 

Tabela 3.2.8 -

 

Prof

Nov 

Fev 

Maio 

Jullho 

Agosto 

 

3.2.9. Salinidade  

Na Tabela 3.2.9 está compilada a informação da salinidade, recolhida nas estações E1 e E2, a 10 e 
20 m de profundidade no período 2002 a 2006, nos meses de Novembro, Fevereiro, Maio, Julho e 
Agosto. É de referir que estes valores se encontram dentro das gamas valores
costeira oceânica. 

 
Tabela 3.2.9 - Valores médios da salinidade (PSU) por mês e estação.

 

Prof

Nov 
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.2.8. está compilada a informação do pH, recolhida nas estações E1 e E2, a 10 e 20 m de 
profundidade no período 2002 a 2006, nos meses de Novembro, Fevereiro, Maio, Julho e Agosto. 
Conforme se constata pela sua análise, o pH alcançou os valores mais baixos

É de referir que estes valores se encontram dentro das gamas 
valores normais para a zona costeira oceânica. 

- Valores médios do pH por mês e estação. 
 

Prof pH  

m 
E1 E2 

média Dp média Dp 
1 8,0 0,05 8,2 0,02 

10 8,1 0,20 8,2 0,01 
20 8,1 0,01 8,2 0,03 
1 8,7 0,03 8,6 0,11 

10 8,7 0,06 8,6 0,05 
20 8,7 0,01 8,6 0,02 
1 8,5 0,05 8,5 0,04 

10 8,6 0,02 8,5 0,04 
20 8,5 0,06 8,5 0,01 
1 8,2 0,07 8,2 0,05 

10 8,2 0,05 8,1 0,02 
20 8,2 0,02 8,2 0,01 
1 8,1 0,03 8,2 0,02 

10 8,1 0,04 8,1 0,03 
20 8,1 0,01 8,2 0,05 

.2.9 está compilada a informação da salinidade, recolhida nas estações E1 e E2, a 10 e 
20 m de profundidade no período 2002 a 2006, nos meses de Novembro, Fevereiro, Maio, Julho e 

É de referir que estes valores se encontram dentro das gamas valores normais para a zona 

Valores médios da salinidade (PSU) por mês e estação. 
 

Prof Sal (PSU) 

m 
E1 E2 

média dp média Dp 
1 36,1 0,02 36,2 0,05 

10 36,1 0,01 36,1 0,02 
20 36,1 0,13 36,1 0,04 

11|73 11

.2.8. está compilada a informação do pH, recolhida nas estações E1 e E2, a 10 e 20 m de 
profundidade no período 2002 a 2006, nos meses de Novembro, Fevereiro, Maio, Julho e Agosto. 

o pH alcançou os valores mais baixos no mês de 
É de referir que estes valores se encontram dentro das gamas 

.2.9 está compilada a informação da salinidade, recolhida nas estações E1 e E2, a 10 e 
20 m de profundidade no período 2002 a 2006, nos meses de Novembro, Fevereiro, Maio, Julho e 

normais para a zona 
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Tabela 3.2.9 (continuação) 

  
Prof

Fev 

Maio 

Julho 

Agosto 

 

3.2.10. Turbidez  

Na Tabela 3.2.10 está compilada a informação da turbidez, recolhida nas 
20 m de profundidade no período 2002 a 2006, nos meses de Novembro, Fevereiro, Maio, Julho e 
Agosto. Conforme se constata pela sua análise a turbidez aumenta junto ao fundo.
estes valores se encontram dentro das ga

 
Tabela 3.2.10 - Valores médios da turbidez (NTU) por mês e estação.

  

Prof

Nov 

Fev 

Maio 

Julho 

Agosto 
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(continuação) - Valores médios da salinidade (PSU) por mês e estação.

 
Prof Sal (PSU) 

m E1 E2 
1 36,3 0,02 36,3 0,05 

10 36,3 0,05 36,3 0,02 
20 36,3 0,05 36,3 0,02 
1 36,2 0,04 36,3 0,03 

10 36,3 0,02 36,3 0,03 
20 36,3 0,12 36,2 0,01 
1 36,2 0,05 36,2 0,04 

10 36,1 0,02 36,2 0,05 
20 36,3 0,02 36,2 0,05 
1 36,2 0,11 36,2 0,05 

10 36,2 0,04 36,3 0,03 
20 36,1 0,05 38,2 0,03 

.2.10 está compilada a informação da turbidez, recolhida nas estações E1 e E2, a 10 e 
20 m de profundidade no período 2002 a 2006, nos meses de Novembro, Fevereiro, Maio, Julho e 
Agosto. Conforme se constata pela sua análise a turbidez aumenta junto ao fundo.
estes valores se encontram dentro das gamas valores normais para a zona costeira oceânica.

Valores médios da turbidez (NTU) por mês e estação. 

Prof Turb (NTU) 

m 
E1 E2 

média dp média Dp 
1 0,2 0,07 0,3 0,10 

10 1,0 0,30 1,9 0,65 
20 8,2 2,50 7,0 2,11 
1 0,1 0,05 0,1 0,05 

10 0,1 0,05 0,2 0,04 
20 3,5 1,10 3,4 1,10 
1 0,1 0,09 0,1 0,05 

10 2,9 0,80 0,1 0,05 
20 6,5 2,30 0,2 0,07 
1 1,2 0,90 0,7 0,2 

10 2,5 0,80 7,1 1,50 
20 2,3 0,50 13,1 3,80 
1 0,6 0,10 0,5 0,02 

10 0,2 0,05 0,3 0,01 
20 0,7 0,20 0,4 0,05 
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Valores médios da salinidade (PSU) por mês e estação. 

estações E1 e E2, a 10 e 
20 m de profundidade no período 2002 a 2006, nos meses de Novembro, Fevereiro, Maio, Julho e 
Agosto. Conforme se constata pela sua análise a turbidez aumenta junto ao fundo. É de referir que 

mas valores normais para a zona costeira oceânica. 
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3.2.11. Concentração de partículas em suspensão 

Na Tabela 3.2.11 está compilada a informação relativa à concentração das partículas em 
suspensão, recolhida nas estações E1 e E2, a 10 e 20 m de profundidade no período 2002 a 2006, 
nos meses de Novembro, Fevereiro, Maio, Julho e Agosto.
elevados nos meses de temperatura mais alta e se encontram dentro das gamas valores normais 
para a zona costeira oceânica. 

 

Tabela 3.2.11 - Valores médios das 

  

Prof

Nov 

Fev 

Maio 

Julho 

Agosto 

 
 

3.3. Oceanografia química e biológica

3.3.1. Recolha de informação e metodologias 

Esta breve caracterização do local é baseada em informação recolhida pelo IPMA aquando da 
caracterização da APA da Armona, com excepção do caso da clorofila 

No âmbito de diversos estudos desenvolvidos pelo IPIMAR na zona entre as Ilhas da Amona e Tavira, 
foi feita a caracterização química e biológica da coluna de água na batimétrica dos 10 aos 30 m. 

Existe, assim, informação sobre as concentrações de parâmetro

NO3
-, nitritos- NO2

-, fosfatos- PO4
3-, silicatos

POT) e biológicos (Clorofila a), obtidas ao longo de perfis da coluna de água, na referida zona, ao 
longo do ano. 
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.2.11. Concentração de partículas em suspensão  

.2.11 está compilada a informação relativa à concentração das partículas em 
suspensão, recolhida nas estações E1 e E2, a 10 e 20 m de profundidade no período 2002 a 2006, 

meses de Novembro, Fevereiro, Maio, Julho e Agosto. É de referir que estes valores foram mais 
elevados nos meses de temperatura mais alta e se encontram dentro das gamas valores normais 

Valores médios das partículas em suspensão (gm-3) por mês e estação.

 
Prof PS (g m-3) 

m 
E1 E2 

média dp média dp 
1 8,2 2,00 7,6 1,55 

10 9,7 1,50 8,5 2,11 
20 14,2 4,40 10,1 3,1 
1 16,8 3,80 8,5 3,33 

10 14,8 4,22 8,7 2,11 
20 14,0 3,33 10,0 3,25 
1 15,8 2,33 30,6 6,21 

10 13,2 3,48 22,0 5,43 
20 16,8 1,97 18,5 3,23 
1 19,8 4,22 19,6 3,22 

10 22,0 5,11 22,0 4,2 
20 23,3 6,32 20,9 4,58 
1 26,0 6,11 26,0 3,11 

10 19,8 4,22 18,7 4,1 
20 21,2 4,58 21,2 1,89 

 

e biológica 

.3.1. Recolha de informação e metodologias  

Esta breve caracterização do local é baseada em informação recolhida pelo IPMA aquando da 
caracterização da APA da Armona, com excepção do caso da clorofila a.  

No âmbito de diversos estudos desenvolvidos pelo IPIMAR na zona entre as Ilhas da Amona e Tavira, 
foi feita a caracterização química e biológica da coluna de água na batimétrica dos 10 aos 30 m. 

Existe, assim, informação sobre as concentrações de parâmetros químicos (amónia

, silicatos- SiO2, azoto orgânico total- NOT e fósforo orgânico total

), obtidas ao longo de perfis da coluna de água, na referida zona, ao 
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.2.11 está compilada a informação relativa à concentração das partículas em 
suspensão, recolhida nas estações E1 e E2, a 10 e 20 m de profundidade no período 2002 a 2006, 

É de referir que estes valores foram mais 
elevados nos meses de temperatura mais alta e se encontram dentro das gamas valores normais 

) por mês e estação. 

Esta breve caracterização do local é baseada em informação recolhida pelo IPMA aquando da 

No âmbito de diversos estudos desenvolvidos pelo IPIMAR na zona entre as Ilhas da Amona e Tavira, 
foi feita a caracterização química e biológica da coluna de água na batimétrica dos 10 aos 30 m. 

s químicos (amónia-NH4
+, nitratos- 

NOT e fósforo orgânico total- 

), obtidas ao longo de perfis da coluna de água, na referida zona, ao 
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As amostras de água foram recolhidas à superfície, meia altura da coluna de água e fundo. No 
laboratório, as amostras foram de imediato filtradas através de membranas de policarbonato 
(Millipore) com 0.45 µm de porosidade e congeladas a 

NH4
+, nitratos- NO3

-, nitritos- NO2
-, fosfatos

fósforo orgânico total- POT. Os compostos de azoto, fósforo e silício foram analisados por 
colorimetria num autoanalisador Skalar
metodologia descrita em Grasshoff (1983). O fósforo total e o azoto total foram determinados, 
após oxidação com peroxidissulfato a 120
de azoto (NOT) e fósforo (POT) foram obtidas através da diferença entre as fracções total e 
inorgânica. A clorofila a (Clor 
espectrofotometria, de acordo com o método de Lorenzen (1967) após extracção com acetona 
(90%). 

 

3.3.2. Silicatos 

As concentrações silicatos apresentam uma ligeira variação sazonal devido às variações de 
fitoplâncton na coluna de água (diatomáceas). Os teores obtidos encontram
intervalos esperados para uma zona oceânica. Na Tabela 3
concentrações de silicatos nas estações E1 e E2, à 1, 10 e 20 m de profundidade no período 2002 a 
2006, nos meses de Novembro, Fevereiro, Maio, Julho e Agosto. De salientar que, com exceção do 
mês de Fevereiro, não existem gradientes verticais de concentração o que prova um consumo de 
silicatos em toda a coluna de água ou uma mistura física resultante das correntes. 

 

Tabela 3.3.2.1 - Concentrações médias de silicatos (µM) obtidas por mês e estação.

  

Prof

Nov 

Fev 

Maio 

Julho 

Agosto 
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As amostras de água foram recolhidas à superfície, meia altura da coluna de água e fundo. No 
laboratório, as amostras foram de imediato filtradas através de membranas de policarbonato 
(Millipore) com 0.45 µm de porosidade e congeladas a -20⁰C para análise de nutrientes: amónia

, fosfatos- PO4
3-, silicatos- SiO2, azoto orgânico total

POT. Os compostos de azoto, fósforo e silício foram analisados por 
colorimetria num autoanalisador Skalar, com quatro canais em simultâneo, tendo
metodologia descrita em Grasshoff (1983). O fósforo total e o azoto total foram determinados, 
após oxidação com peroxidissulfato a 120⁰C em autoclave (Grassoff, 1983). As fracç

OT) e fósforo (POT) foram obtidas através da diferença entre as fracções total e 
(Clor a) e os feopigmentos (Feop) foram determinados por 

espectrofotometria, de acordo com o método de Lorenzen (1967) após extracção com acetona 

As concentrações silicatos apresentam uma ligeira variação sazonal devido às variações de 
fitoplâncton na coluna de água (diatomáceas). Os teores obtidos encontram
intervalos esperados para uma zona oceânica. Na Tabela 3.3.2.1 estão representadas as 
concentrações de silicatos nas estações E1 e E2, à 1, 10 e 20 m de profundidade no período 2002 a 
2006, nos meses de Novembro, Fevereiro, Maio, Julho e Agosto. De salientar que, com exceção do 

dientes verticais de concentração o que prova um consumo de 
silicatos em toda a coluna de água ou uma mistura física resultante das correntes. 

Concentrações médias de silicatos (µM) obtidas por mês e estação.

Prof SiO2 (µM) 

m 
E1 E2 

média dp média dp 
1 0,9 0,01 1,0 0,62 

10 1,1 0,05 1,8 0,66 
20 1,3 0,03 2,7 0,18 
1 0,1 0,02 0,1 0,05 

10 0,1 0,02 0,1 0,03 
20 0,2 0,10 0,1 0,03 
1 1,2 0,13 2,0 0,92 

10 1,6 0,50 1,6 0,87 
20 1,0 0,53 1,6 0,90 
1 0,4 0,12 0,9 0,33 

10 0,4 0,13 0,5 0,21 
20 0,7 0,30 0,5 0,20 
1 0,8 0,20 0,7 0,41 

10 1,8 0,50 0,7 0,33 
20 0,7 0,32 1,3 0,62 
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As amostras de água foram recolhidas à superfície, meia altura da coluna de água e fundo. No 
laboratório, as amostras foram de imediato filtradas através de membranas de policarbonato 

se de nutrientes: amónia- 

, azoto orgânico total- NOT e 

POT. Os compostos de azoto, fósforo e silício foram analisados por 
, com quatro canais em simultâneo, tendo-se aplicado a 

metodologia descrita em Grasshoff (1983). O fósforo total e o azoto total foram determinados, 
⁰C em autoclave (Grassoff, 1983). As fracções orgânicas 

OT) e fósforo (POT) foram obtidas através da diferença entre as fracções total e 
) e os feopigmentos (Feop) foram determinados por 

espectrofotometria, de acordo com o método de Lorenzen (1967) após extracção com acetona 

As concentrações silicatos apresentam uma ligeira variação sazonal devido às variações de 
fitoplâncton na coluna de água (diatomáceas). Os teores obtidos encontram-se dentro dos 

estão representadas as 
concentrações de silicatos nas estações E1 e E2, à 1, 10 e 20 m de profundidade no período 2002 a 
2006, nos meses de Novembro, Fevereiro, Maio, Julho e Agosto. De salientar que, com exceção do 

dientes verticais de concentração o que prova um consumo de 
silicatos em toda a coluna de água ou uma mistura física resultante das correntes.  

Concentrações médias de silicatos (µM) obtidas por mês e estação. 
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3.3.3. Nitratos 

Foi registada uma variação sazonal de nitratos. As concentrações mais elevadas corresponderam 
aos meses de temperaturas mais baixas, devido ao processo de nitrificação. Os teores obtidos 
encontram-se dentro dos intervalos esperados para uma zona oceânica. Na Tabela 3.3.3
representadas as concentrações de nitratos nas estações E1 e E2, à profundidade de 
no período 2002 a 2006, nos meses de Novembro, Fevereiro, Maio, Julho e Agosto.

 

Tabela 3.3.3.1 - Concentrações médias de nitratos (µM) obtidas por mês e estação.

  

Prof

Nov 

Fev 

Maio 

Julho 

Agosto 

 

3.3.4. Nitritos 

Na Tabela 3.3.4.1 estão representadas as concentrações de nitritos nas estações E1 e E2, à 1, 10 e 
20 m de profundidade no período 2002 a 2006, nos meses de Novembro, Fevereiro, Maio, Julho e 
Agosto. É de salientar que os teores de nitritos corresponderam aos valores norma
zona oceânica. 

  

Instituto Português do Mar e da Atmosfera, I.P. 
Rua C – Aeroporto de Lisboa 

 

Foi registada uma variação sazonal de nitratos. As concentrações mais elevadas corresponderam 
temperaturas mais baixas, devido ao processo de nitrificação. Os teores obtidos 

se dentro dos intervalos esperados para uma zona oceânica. Na Tabela 3.3.3
representadas as concentrações de nitratos nas estações E1 e E2, à profundidade de 
no período 2002 a 2006, nos meses de Novembro, Fevereiro, Maio, Julho e Agosto.

Concentrações médias de nitratos (µM) obtidas por mês e estação.

 
Prof NO3- (µM) 

m 
E1 E2 

média dp média Dp 
1 0,90 0,005 0,99 0,213 

10 0,50 0,009 0,51 0,200 
20 0,62 0,100 0,26 0,132 
1 1,90 0,600 2,20 0,740 

10 1,90 0,420 2,40 0,800 
20 4,20 0,850 3,40 0,870 
1 0,05 0,010 0,25 0,070 

10 1,60 0,520 0,71 0,420 
20 0,81 0,397 0,29 0,110 
1 0,13 0,051 0,10 0,050 

10 0,10 0,080 0,10 0,020 
20 0,11 0,090 0,34 0,090 
1 0,24 0,173 0,05 0,010 

10 0,06 0,013 0,05 0,010 
20 0,20 0,110 0,05 0,010 

estão representadas as concentrações de nitritos nas estações E1 e E2, à 1, 10 e 
20 m de profundidade no período 2002 a 2006, nos meses de Novembro, Fevereiro, Maio, Julho e 
Agosto. É de salientar que os teores de nitritos corresponderam aos valores norma
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Foi registada uma variação sazonal de nitratos. As concentrações mais elevadas corresponderam 
temperaturas mais baixas, devido ao processo de nitrificação. Os teores obtidos 

se dentro dos intervalos esperados para uma zona oceânica. Na Tabela 3.3.3.1 estão 
representadas as concentrações de nitratos nas estações E1 e E2, à profundidade de 1, 10 e 20 m 
no período 2002 a 2006, nos meses de Novembro, Fevereiro, Maio, Julho e Agosto. 

Concentrações médias de nitratos (µM) obtidas por mês e estação. 

estão representadas as concentrações de nitritos nas estações E1 e E2, à 1, 10 e 
20 m de profundidade no período 2002 a 2006, nos meses de Novembro, Fevereiro, Maio, Julho e 
Agosto. É de salientar que os teores de nitritos corresponderam aos valores normais para uma 
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Tabela 3.3.4.1 - Concentrações médias de nitritos (µM) obtidas por mês e estação.

 

  

Prof

Nov 

Fev 

Maio 

Julho 

Agosto 

 

 

3.3.5. Amónia 

Na Tabela 3.3.5.1 estão representadas as concentrações de amónia nas estações E1 e E2, à 1, 10 e 
20 m de profundidade no período 2002 a 2006, nos meses de Novembro, Fevereiro, Maio, Julho e 
Agosto. De um modo geral, os teores de amónia foram mais elevados no mês de tempera
altas de acordo com o esperado para a variação sazonal desta forma de azoto. 

 
Tabela 3.3.5.1 - Concentrações médias de amónia (µM) obtidas por mês e estação.

  

Prof

Nov 

Fev 
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Concentrações médias de nitritos (µM) obtidas por mês e estação.

Prof NO2- (µM) 

m 
E1 E2 

média dp média dp 
1 0,08 0,005 0,06 0,010 

10 0,10 0,007 0,05 0,001 
20 0,31 0,113 0,15 0,050 
1 0,08 0,007 0,08 0,038 

10 0,09 0,031 0,08 0,023 
20 0,08 0,020 0,09 0,035 
1 0,09 0,042 0,15 0,072 

10 0,14 0,062 0,19 0,080 
20 0,23 0,080 0,16 0,082 
1 0,05 0,008 0,06 0,006 

10 0,12 0,030 0,15 0,030 
20 0,13 0,030 0,27 0,100 
1 0,08 0,022 0,08 0,041 

10 0,19 0,080 0,18 0,030 
20 0,27 0,110 0,30 0,082 

estão representadas as concentrações de amónia nas estações E1 e E2, à 1, 10 e 
20 m de profundidade no período 2002 a 2006, nos meses de Novembro, Fevereiro, Maio, Julho e 
Agosto. De um modo geral, os teores de amónia foram mais elevados no mês de tempera
altas de acordo com o esperado para a variação sazonal desta forma de azoto.  

Concentrações médias de amónia (µM) obtidas por mês e estação.

 
Prof NH4+ (µM) 

m 
E1 E2 

média dp média Dp 
1 0,20 0,080 0,18 0,091 

10 0,80 0,100 0,29 0,082 
20 0,35 0,122 0,20 0,077 
1 1,26 0,520 0,92 0,151 

10 0,54 0,221 1,82 0,724 
20 0,70 0,312 0,66 0,054 
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Concentrações médias de nitritos (µM) obtidas por mês e estação. 

estão representadas as concentrações de amónia nas estações E1 e E2, à 1, 10 e 
20 m de profundidade no período 2002 a 2006, nos meses de Novembro, Fevereiro, Maio, Julho e 
Agosto. De um modo geral, os teores de amónia foram mais elevados no mês de temperaturas mais 

Concentrações médias de amónia (µM) obtidas por mês e estação. 
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Tabela 3.3.5.1 (continuação) - Concentrações médias de amónia (µM) obtidas por mês e estação.

  

Prof

Maio 

Julho 

Agosto 

 

3.3.6. Fosfatos 

Na Tabela 3.3.6.1 estão representadas as concentrações de fosfatos nas estações E1 e E2, à 
profundidade de 1, 10 e 20 m no período 2002 a 2006, nos meses de Novembro, Fevereiro, Maio, 
Julho e Agosto. As concentrações de fosfatos foram baixas de acordo com o esperado para uma 
zona oceânica. 

 

Tabela 3.3.6.1. Concentrações médias de fosfatos (µM) obtidas por mês e estação.

  

Prof

Nov 

Fev 

Maio 

Julho 

Agosto 
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Concentrações médias de amónia (µM) obtidas por mês e estação.

 
Prof NH4+ (µM) 

m 
E1 E2 

média dp média Dp 
1 0,45 0,132 0,10 0,048 

10 0,32 0,155 0,20 0,056 
20 0,54 0,220 0,30 0,061 
1 0,08 0,013 0,97 0,130 

10 0,29 0,090 0,30 0,080 
20 0,30 0,110 0,20 0,080 
1 1,14 0,520 2,20 0,946 

10 0,58 0,333 0,68 0,321 
20 0,46 0,158 0,58 0,257 

.3.6.1 estão representadas as concentrações de fosfatos nas estações E1 e E2, à 
profundidade de 1, 10 e 20 m no período 2002 a 2006, nos meses de Novembro, Fevereiro, Maio, 

concentrações de fosfatos foram baixas de acordo com o esperado para uma 

.3.6.1. Concentrações médias de fosfatos (µM) obtidas por mês e estação.

 
Prof PO43- (µM) 

m 
E1 E2 

média dp média dp 
1 0,14 0,080 0,33 0,090 

10 0,13 0,061 0,33 0,090 
20 0,40 0,121 0,45 0,135 
1 0,48 0,113 0,44 0,122 

10 0,24 0,032 0,53 0,221 
20 0,80 0,333 0,57 0,281 
1 0,11 0,068 0,17 0,052 

10 0,17 0,083 0,10 0,050 
20 0,30 0,124 0,11 0,051 
1 0,52 0,251 0,30 0,093 

10 0,10 0,041 0,13 0,032 
20 0,42 0,080 0,80 0,030 
1 0,20 0,120 0,20 0,121 

10 0,14 0,021 0,10 0,030 
20 0,23 0,097 0,35 0,123 
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Concentrações médias de amónia (µM) obtidas por mês e estação. 

.3.6.1 estão representadas as concentrações de fosfatos nas estações E1 e E2, à 
profundidade de 1, 10 e 20 m no período 2002 a 2006, nos meses de Novembro, Fevereiro, Maio, 

concentrações de fosfatos foram baixas de acordo com o esperado para uma 

.3.6.1. Concentrações médias de fosfatos (µM) obtidas por mês e estação. 
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3.3.7. Azoto orgânico 

Na Tabela 3.3.7.1 estão representadas as concentrações de azoto orgânico nas estações E1 e E2, à 
profundidade de 1, 10 e 20 m no período 2002 a 2006, nos meses de Novembro, Fevereiro, Maio, 
Julho e Agosto. As concentrações de azoto orgânico dissolvido foram mais baixas nos
temperaturas mais elevadas, devido provavelmente ao processo de mineralização. Estes teores 
correspondem ao esperado para zonas oceânicas.

 

Tabela 3.3.7.1 - Concentrações médias de azoto orgânico total (µM) obtidas por mês e estação.

  

Prof

Nov 

Fev 

Maio 

Julho 

Agosto 

 

3.3.8. Fósforo orgânico total 

Na Tabela 3.3.8.1 estão representadas as concentrações de fósforo orgânico total nas estações E1 e 
E2, à profundidade de 1, 10 e 20 m no período 2002 a 2006, nos meses de Novembro, Fevereiro, 
Maio, Julho e Agosto. Estes baixos teores de fósforo orgânico dissolvido correspo
esperado para zonas oceânicas. 

 

Tabela 3.3.8.1 - Concentrações médias de fósforo orgânico total (µM) obtidas por mês e estação.

  

Prof

Nov 
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estão representadas as concentrações de azoto orgânico nas estações E1 e E2, à 
profundidade de 1, 10 e 20 m no período 2002 a 2006, nos meses de Novembro, Fevereiro, Maio, 
Julho e Agosto. As concentrações de azoto orgânico dissolvido foram mais baixas nos
temperaturas mais elevadas, devido provavelmente ao processo de mineralização. Estes teores 
correspondem ao esperado para zonas oceânicas. 

Concentrações médias de azoto orgânico total (µM) obtidas por mês e estação.

 
Prof NOT (µM) 

m 
E1 E2 

média dp média dp 
1 13 2,2 19 7,9 

10 15 3,9 22 9,8 
20 15 3,5 17 6,8 
1 25 8,5 23 5,2 

10 20 7,8 14 6,9 
20 11 5,5 11 3,8 
1 15 4,8 14 2,1 

10 10 2,3 24 8,2 
20 22 8,7 18 6,6 
1 9 3,2 19 7,4 

10 11 4,8 13 6,4 
20 11 3,9 17 3,2 
1 7 3,2 7 1,4 

10 12 4,1 7 2,5 
20 9 3,6 5 1,3 

estão representadas as concentrações de fósforo orgânico total nas estações E1 e 
E2, à profundidade de 1, 10 e 20 m no período 2002 a 2006, nos meses de Novembro, Fevereiro, 
Maio, Julho e Agosto. Estes baixos teores de fósforo orgânico dissolvido correspo

Concentrações médias de fósforo orgânico total (µM) obtidas por mês e estação.

 
Prof POT (µM) 

m 
E1 E2 

média dp média Dp 
1 0,50 0,090 0,90 0,082 

10 0,70 0,082 1,40 0,421 
20 1,01 0,320 1,05 0,332 
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estão representadas as concentrações de azoto orgânico nas estações E1 e E2, à 
profundidade de 1, 10 e 20 m no período 2002 a 2006, nos meses de Novembro, Fevereiro, Maio, 
Julho e Agosto. As concentrações de azoto orgânico dissolvido foram mais baixas nos meses de 
temperaturas mais elevadas, devido provavelmente ao processo de mineralização. Estes teores 

Concentrações médias de azoto orgânico total (µM) obtidas por mês e estação. 

estão representadas as concentrações de fósforo orgânico total nas estações E1 e 
E2, à profundidade de 1, 10 e 20 m no período 2002 a 2006, nos meses de Novembro, Fevereiro, 
Maio, Julho e Agosto. Estes baixos teores de fósforo orgânico dissolvido correspondem ao 

Concentrações médias de fósforo orgânico total (µM) obtidas por mês e estação. 
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Tabela 3.3.8.1 (continuação) - Concentrações médias de fósforo orgânico total (µM) obtidas por mês e 
estação. 

  

Prof

Nov 

Fev 

Maio 

Julho 

Agosto 

 

3.3.9. Clorofila a 

A distribuição espacial média da clorofila superficial obtida a partir de dados de satélite (Chla) 
apresenta um padrão muito semelhante à batimetria, 
médios mais elevados juntos à costa e nos meses de Inverno, oscilando entre 1,6 em 
Janeiro/Fevereiro e 0,9 mg/m3 em Agosto/Setembro (Figura 

 

Figura 3.3.9.1 - Distribuição espacial da clorofila 
(em cima) e no verão (em baixo). Dados GLOBCOLOUR (European Node for Global Ocean Colour) 
http://www.globcolour.info/ 

Instituto Português do Mar e da Atmosfera, I.P. 
Rua C – Aeroporto de Lisboa 

 

Concentrações médias de fósforo orgânico total (µM) obtidas por mês e 

Prof POT (µM) 

m 
E1 E2 

média dp média Dp 
1 0,50 0,090 0,90 0,082 

10 0,70 0,082 1,40 0,421 
20 1,01 0,320 1,05 0,332 
1 0,52 0,192 0,50 0,214 

10 1,30 0,422 0,67 0,355 
20 1,10 0,611 0,69 0,271 
1 0,76 0,258 1,32 0,400 

10 1,10 0,330 1,29 0,523 
20 0,58 0,180 1,04 0,336 
1 0,70 0,210 1,01 0,428 

10 1,00 0,330 0,98 0,152 
20 1,30 0,345 0,98 0,130 
1 0,30 0,121 0,35 0,089 

10 0,80 0,220 0,17 0,080 
20 0,25 0,061 0,55 0,127 

A distribuição espacial média da clorofila superficial obtida a partir de dados de satélite (Chla) 
apresenta um padrão muito semelhante à batimetria, tanto no inverno como no verão, com valores 
médios mais elevados juntos à costa e nos meses de Inverno, oscilando entre 1,6 em 

em Agosto/Setembro (Figura 3.3.9.1).  

  

Distribuição espacial da clorofila superficial obtida a partir de dados de satélite no inverno 
(em cima) e no verão (em baixo). Dados GLOBCOLOUR (European Node for Global Ocean Colour) 
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Concentrações médias de fósforo orgânico total (µM) obtidas por mês e 

A distribuição espacial média da clorofila superficial obtida a partir de dados de satélite (Chla) 
tanto no inverno como no verão, com valores 

médios mais elevados juntos à costa e nos meses de Inverno, oscilando entre 1,6 em 

superficial obtida a partir de dados de satélite no inverno 
(em cima) e no verão (em baixo). Dados GLOBCOLOUR (European Node for Global Ocean Colour) 
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Figura 3.3.9.1 (continuação) - Distribuição espacial da clorofila superficial obtida a partir de dados de 
satélite no inverno (em cima) e no verão (em baixo). Dados GLOBCOLOUR (European Node for Global Ocean 
Colour) http://www.globcolour.info/ 

 
 
Os desvios padrão são elevados, variando entre 1,2 e 0,3 mg/m3, sendo particularmente alto nos 
meses de Janeiro a Março, com máximo em Janeiro e mais baixo de Junho a Setembro (Figura 
3.3.9.2). O padrão de distribuição de Chla é essencialmente determinado
responsável pelo enriquecimento em nutrientes e pela estratificação halina da coluna de água a 
que acresce a estratificação térmica durante o Verão. A variabilidade da descarga do rio Guadiana 
e sua correlação com a variabilidade in
principais causas da variabilidade observada.
 
 

 

 

Figura 3.3.9.2 - Valores médios mensais de clorofila a superficial e desvios padrão (azul).
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Distribuição espacial da clorofila superficial obtida a partir de dados de 
satélite no inverno (em cima) e no verão (em baixo). Dados GLOBCOLOUR (European Node for Global Ocean 

Os desvios padrão são elevados, variando entre 1,2 e 0,3 mg/m3, sendo particularmente alto nos 
meses de Janeiro a Março, com máximo em Janeiro e mais baixo de Junho a Setembro (Figura 

.3.9.2). O padrão de distribuição de Chla é essencialmente determinado pela descarga fluvial, 
responsável pelo enriquecimento em nutrientes e pela estratificação halina da coluna de água a 
que acresce a estratificação térmica durante o Verão. A variabilidade da descarga do rio Guadiana 
e sua correlação com a variabilidade inter-anual da fase do ciclo sazonal de insolação são as 
principais causas da variabilidade observada. 

 

Valores médios mensais de clorofila a superficial e desvios padrão (azul).
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Distribuição espacial da clorofila superficial obtida a partir de dados de 
satélite no inverno (em cima) e no verão (em baixo). Dados GLOBCOLOUR (European Node for Global Ocean 

Os desvios padrão são elevados, variando entre 1,2 e 0,3 mg/m3, sendo particularmente alto nos 
meses de Janeiro a Março, com máximo em Janeiro e mais baixo de Junho a Setembro (Figura 

pela descarga fluvial, 
responsável pelo enriquecimento em nutrientes e pela estratificação halina da coluna de água a 
que acresce a estratificação térmica durante o Verão. A variabilidade da descarga do rio Guadiana 

anual da fase do ciclo sazonal de insolação são as 

Valores médios mensais de clorofila a superficial e desvios padrão (azul). 
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3.3.10. Considerações gerais 

Os valores dos parâmetros químicos e biológicos apresentados são semelhantes aos obtidos 
noutros estudos desenvolvidos numa vasta zona oceânica (batimetria dos 10, 20 e 30m), no 
âmbito de diversos projectos e de publicações científicas (Proj. MARE Implanta
Integrado de Sistemas Recifais; Falcão et al., 2007;
Falcão, M., 1997). Estes resultados mostram que as gamas de variação de todos os parâmetros 
referidos são as normais para uma zona costeira. Estu
de massas de água entre a laguna e o mar evidenciam as características marcadamente 
oligotróficas da zona costeira adjacente à Ria Formosa e que é pela Barra Faro
registam as mais elevadas trocas de 
registadas na barra da Armona, como é referido no Relatório do Projecto DITTY (
2005). É de assinalar que as fortes correntes na zona costeira adjacente à Ria inibem qualquer 
estratificação da coluna de água e que apenas na embocadura da barra Faro
situação de baixa-mar de maré viva, um ligeiro efeito da exportação da água da laguna (Falcão, 
1997).     

 

3.4. Caracterização sedimentar

3.4.1. Recolha de informação e metodologias 

Esta breve caracterização do local é baseada em obtidos pelo IPMA e pelo IH que permitiram a 
elaboração da Carta da Série Pescas (Cabo S. Vicente à Foz do Guadiana 

 

3.4.2. Tipo de sedimento  

Na zona de implementação da APA 
partículas finas sendo designados lodosos. Nas zonas limítrofes o material sedimentar é similar 
tendo sido apenas identificadas algumas zonas com material rochoso.

 

 

3.5. Macrofauna bentónica 

3.5.1. Recolha de informação e metodologias 

Não existe informação sobre esta componente para a zona em apreço. A zona mais próxima para a 
qual existe informação disponível corresponde a uma faixa entre as Ilhas da Armona e Tavira, 
compilada aquando da caracterização da zona APA da Armona (Anon, 2007
decurso do projeto IAPPAA que avalia o impacto da APA da Armona.

 

 

3.6. Megafauna bentónica 

3.6.1. Recolha de informação e metodologias 

Nesta caracterização da megafauna bentónica na zona de Sotavento a
de distância à linha de costa, o IPMA realizou no passado uma campanha de amostragem a bordo 
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Os valores dos parâmetros químicos e biológicos apresentados são semelhantes aos obtidos 
noutros estudos desenvolvidos numa vasta zona oceânica (batimetria dos 10, 20 e 30m), no 
âmbito de diversos projectos e de publicações científicas (Proj. MARE Implanta
Integrado de Sistemas Recifais; Falcão et al., 2007; Vicente et al., 2007; Falcão and Vale, 2003; 
Falcão, M., 1997). Estes resultados mostram que as gamas de variação de todos os parâmetros 
referidos são as normais para uma zona costeira. Estudos desenvolvidos para avaliação das trocas 
de massas de água entre a laguna e o mar evidenciam as características marcadamente 
oligotróficas da zona costeira adjacente à Ria Formosa e que é pela Barra Faro
registam as mais elevadas trocas de massas de água entre a laguna e o mar, 2 vezes superiores às 
registadas na barra da Armona, como é referido no Relatório do Projecto DITTY (

). É de assinalar que as fortes correntes na zona costeira adjacente à Ria inibem qualquer 
ificação da coluna de água e que apenas na embocadura da barra Faro-Olhão se regista, em 

mar de maré viva, um ligeiro efeito da exportação da água da laguna (Falcão, 

.4. Caracterização sedimentar 

e metodologias  

Esta breve caracterização do local é baseada em obtidos pelo IPMA e pelo IH que permitiram a 
elaboração da Carta da Série Pescas (Cabo S. Vicente à Foz do Guadiana – 24P06; 1999).

Na zona de implementação da APA os sedimentos são constituídos maioritariamente por 
partículas finas sendo designados lodosos. Nas zonas limítrofes o material sedimentar é similar 
tendo sido apenas identificadas algumas zonas com material rochoso. 

Recolha de informação e metodologias  

Não existe informação sobre esta componente para a zona em apreço. A zona mais próxima para a 
qual existe informação disponível corresponde a uma faixa entre as Ilhas da Armona e Tavira, 

ação da zona APA da Armona (Anon, 2007
to IAPPAA que avalia o impacto da APA da Armona. 

.6.1. Recolha de informação e metodologias  

Nesta caracterização da megafauna bentónica na zona de Sotavento algarvio, para além da milha 
de distância à linha de costa, o IPMA realizou no passado uma campanha de amostragem a bordo 
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Os valores dos parâmetros químicos e biológicos apresentados são semelhantes aos obtidos 
noutros estudos desenvolvidos numa vasta zona oceânica (batimetria dos 10, 20 e 30m), no 
âmbito de diversos projectos e de publicações científicas (Proj. MARE Implantação e Estudo 

Vicente et al., 2007; Falcão and Vale, 2003; 
Falcão, M., 1997). Estes resultados mostram que as gamas de variação de todos os parâmetros 

dos desenvolvidos para avaliação das trocas 
de massas de água entre a laguna e o mar evidenciam as características marcadamente 
oligotróficas da zona costeira adjacente à Ria Formosa e que é pela Barra Faro-Olhão que se 

massas de água entre a laguna e o mar, 2 vezes superiores às 
registadas na barra da Armona, como é referido no Relatório do Projecto DITTY (Duarte et al., 

). É de assinalar que as fortes correntes na zona costeira adjacente à Ria inibem qualquer 
Olhão se regista, em 

mar de maré viva, um ligeiro efeito da exportação da água da laguna (Falcão, 

Esta breve caracterização do local é baseada em obtidos pelo IPMA e pelo IH que permitiram a 
24P06; 1999). 

os sedimentos são constituídos maioritariamente por 
partículas finas sendo designados lodosos. Nas zonas limítrofes o material sedimentar é similar 

Não existe informação sobre esta componente para a zona em apreço. A zona mais próxima para a 
qual existe informação disponível corresponde a uma faixa entre as Ilhas da Armona e Tavira, 

ação da zona APA da Armona (Anon, 2007), bem como no 

lgarvio, para além da milha 
de distância à linha de costa, o IPMA realizou no passado uma campanha de amostragem a bordo 
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do NI Diplodus utilizando como método de amostragem uma ganchorra. Na recolha de amostras 
optou-se por utilizar uma ganchorra adaptada 
tipo van Veen, uma vez que este tipo de draga recolhe apenas a endofauna superficial e a epifauna 
séssil ou com menor mobilidade, não sendo eficaz para a fauna vágil, para a epifauna de maiores 
dimensões e nem para a endofauna situada mais profundamente no substrato. A ganchorra 
utilizada apresenta como principais características uma largura de boca de 64 cm e um pente de 
dentes, constituído por 15 dentes com 30 cm de comprimento.

A rede de estações foi definida por perfis perpendiculares à linha de costa, distanciados entre si de 
meia milha. Em cada perfil selecionaram
profundidade (Fig. 3.6.1.1), perfazendo um total de 180 estações. Destas apenas foram amostra
175 estações uma vez que 5 das estações planificadas se situavam na zona da Armação de Atum 
(frente à Fuzeta). Em cada estação foi efe
aproximada de 2 nós. As amostras recolhidas foram triadas a bord
devidamente etiquetados procedendo
espécies e determinação da sua biomassa. 

Figura 3

 

A estrutura das comunidades macrobentónica
multivariados. A matriz de abundância por estação amostragem foi submetida a uma 
transformação de log (x+1), aplicando
ordenação (MDS). Para tal, foi aplicado o coeficiente de similaridade de 
aglomerativo das ligações médias. A solidez da representação gráfica em duas dimensões da 
ordenação MDS foi avaliada através da fórmula I de 
foram realizadas recorrendo ao programa PRIMER v5.0 (Plymouth Routines in Multivariate 
Ecological Research). 

 

3.6.2. Fauna 

Foram identificados 214 taxa repartidos por 9 Filos sendo os mais representados, por ordem 
decrescente de importância, Mollusca
espécies) e Echinodermata (26 espécies). Os restantes Filos encontraram
nunca ultrapassando as cinco espécies. Para a totalidade dos arrastos efectuados foram 
capturados 2761 indivíduos correspondendo a um peso aproximado de 17 kg. De entre as 
espécies capturadas, as mais abundantes foram os bivalves 
e Pitar rudis, os artrópodes Diógenes pugilator

granulatum e o anelídeo Panthalis oerstedi
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do NI Diplodus utilizando como método de amostragem uma ganchorra. Na recolha de amostras 
se por utilizar uma ganchorra adaptada à pesca de longueirão em detrimento de uma draga 

, uma vez que este tipo de draga recolhe apenas a endofauna superficial e a epifauna 
séssil ou com menor mobilidade, não sendo eficaz para a fauna vágil, para a epifauna de maiores 

em para a endofauna situada mais profundamente no substrato. A ganchorra 
utilizada apresenta como principais características uma largura de boca de 64 cm e um pente de 
dentes, constituído por 15 dentes com 30 cm de comprimento. 

ida por perfis perpendiculares à linha de costa, distanciados entre si de 
cionaram-se três estações localizadas aos 20, 35 e 50m de 

), perfazendo um total de 180 estações. Destas apenas foram amostra
175 estações uma vez que 5 das estações planificadas se situavam na zona da Armação de Atum 

uzeta). Em cada estação foi efetuado um arrasto com a duração de 3 min. E velocidade 
aproximada de 2 nós. As amostras recolhidas foram triadas a bordo e colocadas em sacos plásticos 
devidamente etiquetados procedendo-se posteriormente, em laboratório, à identificação das 
espécies e determinação da sua biomassa.  

3.6.1.1 – Rede de estações amostradas. 

A estrutura das comunidades macrobentónicas foi analisada através da utilização de métodos 
multivariados. A matriz de abundância por estação amostragem foi submetida a uma 
transformação de log (x+1), aplicando-se, de seguida, uma análise de classificação (CLUSTER) e de 

oi aplicado o coeficiente de similaridade de Bray-Curtis

aglomerativo das ligações médias. A solidez da representação gráfica em duas dimensões da 
ordenação MDS foi avaliada através da fórmula I de stress de Kruskal. As análises multivariadas 

ram realizadas recorrendo ao programa PRIMER v5.0 (Plymouth Routines in Multivariate 

repartidos por 9 Filos sendo os mais representados, por ordem 
decrescente de importância, Mollusca (82 espécies), Arthropoda (50 espécies), Annelida (42 
espécies) e Echinodermata (26 espécies). Os restantes Filos encontraram-se pouco representados 
nunca ultrapassando as cinco espécies. Para a totalidade dos arrastos efectuados foram 

ivíduos correspondendo a um peso aproximado de 17 kg. De entre as 
espécies capturadas, as mais abundantes foram os bivalves Spisula subtruncata, Chamelea striatula

Diógenes pugilator e Atelecyclus rotundatus o sipunculo 
Panthalis oerstedi. Em biomassa as espécies que dominaram as capturas 
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Chamelea striatula 

o sipunculo Phycosoma 

. Em biomassa as espécies que dominaram as capturas 
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foram os sipunculos Phycosoma granulatum

purpureus, Sphaerechinus granularis

Laevicardium crassum, Arcopagia crassa

As diferentes espécies identificadas foram repartidas em grandes grupos taxonómicos ao nível do 
Filo ou da Classe. Na Figura 3.6.2.1 encontra
diferentes grupos no conjunto das estações e profundidades amostradas e na Figura 
ilustra-se a presença dos diferentes grupos taxonómicos considerados nas estações amostradas. 

Figura 3.6.2.1 - Percentagem de ocorrência dos 
profundidades amostradas. 
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Phycosoma granulatum e Sipunculus nudus, os equinodermes 
granularis, Echinocardium cordatum e Paracentrotus lividos

crassa e Atrina pectinata. 

As diferentes espécies identificadas foram repartidas em grandes grupos taxonómicos ao nível do 
.6.2.1 encontra-se representada a percentagem de ocorrência dos 

diferentes grupos no conjunto das estações e profundidades amostradas e na Figura 
se a presença dos diferentes grupos taxonómicos considerados nas estações amostradas. 
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, os equinodermes Spatangus 
lividos e os bivalves 

As diferentes espécies identificadas foram repartidas em grandes grupos taxonómicos ao nível do 
de ocorrência dos 

diferentes grupos no conjunto das estações e profundidades amostradas e na Figura 3.6.2.2 
se a presença dos diferentes grupos taxonómicos considerados nas estações amostradas.  
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Figura 3.6.2.2. - Distribuição e biomassa relativa dos diferentes grupos taxonómicos no sotavento algarvio. 
+ estação; � - 1-10g; � - 11 – 100g; � - 
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Distribuição e biomassa relativa dos diferentes grupos taxonómicos no sotavento algarvio. 
> 100g. 
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Distribuição e biomassa relativa dos diferentes grupos taxonómicos no sotavento algarvio. 



 

 Instituto Português do Mar e da Atmosfera, I.P.

 

Figura 3.6.2.2. (continuação) - Distribuição e biomassa relativa dos diferentes grupos taxonómicos no 
sotavento algarvio. + estação; � - 1-10g; 
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Distribuição e biomassa relativa dos diferentes grupos taxonómicos no 
10g; � - 11 – 100g; � - > 100g. 
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Distribuição e biomassa relativa dos diferentes grupos taxonómicos no 
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Figura 3.6.2.2. (continuação) - Distribuição e biomassa relativa dos diferentes grupos 
sotavento algarvio. + estação; � - 1-10g; 
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Distribuição e biomassa relativa dos diferentes grupos 
10g; � - 11 – 100g; � - > 100g. 
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Distribuição e biomassa relativa dos diferentes grupos taxonómicos no 
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Figura 3.6.2.2. (continuação) - Distribuição e biomassa relativa dos diferentes grupos taxonómicos no 
sotavento algarvio. + estação; � - 1-10g; 

 

A análise global da informação recolhida permite verificar que apenas 3 grupos (Arthropoda, 
Bivalvia e Annelida) ocorreram em mais de 60% das estações. Os restantes grupos ocorreram em 
menos de 35% das estações amostradas. A 20 metros de profundidade 
em mais de 15% das estações foram Bivalvia, Arthropoda, Annelida, Echinoidea (Figs. 
3.6.2.2). Os grupos Arthropoda, Annelida, Bivalvia, Sipuncula ocorreram em mais de 15% das 
estações a 35 m de profundidade, enquanto aos 5
grupos que apresentaram maior distribuição espacial (Fig. 

Em termos de biomassa, os grupos que dominaram as capturas foram Echinoidea (32%), 
Sipuncula (32%) e Bivalvia (16%) (Fig. 
amostragem verifica-se que a 20m Echinoidea e Bivalvia predominaram
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Distribuição e biomassa relativa dos diferentes grupos taxonómicos no 
10g; � - 11 – 100g; � - > 100g. 

A análise global da informação recolhida permite verificar que apenas 3 grupos (Arthropoda, 
Bivalvia e Annelida) ocorreram em mais de 60% das estações. Os restantes grupos ocorreram em 
menos de 35% das estações amostradas. A 20 metros de profundidade os grupos que ocorreram 
em mais de 15% das estações foram Bivalvia, Arthropoda, Annelida, Echinoidea (Figs. 

.6.2.2). Os grupos Arthropoda, Annelida, Bivalvia, Sipuncula ocorreram em mais de 15% das 
estações a 35 m de profundidade, enquanto aos 50m Annelida, Bivalvia e Arthropoda foram os 
grupos que apresentaram maior distribuição espacial (Fig. 3.6.2.1). 

Em termos de biomassa, os grupos que dominaram as capturas foram Echinoidea (32%), 
Sipuncula (32%) e Bivalvia (16%) (Fig. 3.6.2.3). Contudo se a análise for feita por profundidade de 

se que a 20m Echinoidea e Bivalvia predominaram, enquanto que a 35 e 50
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Distribuição e biomassa relativa dos diferentes grupos taxonómicos no 

A análise global da informação recolhida permite verificar que apenas 3 grupos (Arthropoda, 
Bivalvia e Annelida) ocorreram em mais de 60% das estações. Os restantes grupos ocorreram em 

os grupos que ocorreram 
em mais de 15% das estações foram Bivalvia, Arthropoda, Annelida, Echinoidea (Figs. 3.6.2.1 e 

.6.2.2). Os grupos Arthropoda, Annelida, Bivalvia, Sipuncula ocorreram em mais de 15% das 
0m Annelida, Bivalvia e Arthropoda foram os 

Em termos de biomassa, os grupos que dominaram as capturas foram Echinoidea (32%), 
análise for feita por profundidade de 
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m Sipuncula dominou claramente as capturas (Fig. 
ainda os grupos Holothuroidae e Bivalvia. 

Figura 3.6.2.3. Biomassa relativa dos diferentes grupos taxonómicos para o conjunto das estações 
amostradas e por profundidade. 

Figura 3.6.2.4. Abundância relativa dos diferentes grupos taxonómicos para o conjunto das estações 
amostradas e por profundidade. 

Profundidade 35m - Peso (g)

Totalidade das estações - Peso (g)
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Totalidade das estações - Peso (g)

Totalidade das estações - N. Ind.

Profundidade 35m - N. Ind.

Totalidade das estações - N. Ind.

Profundidade 35m - N. Ind.
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m Sipuncula dominou claramente as capturas (Fig. 3.6.2.3). À profundidade de 50
e Bivalvia.  

.6.2.3. Biomassa relativa dos diferentes grupos taxonómicos para o conjunto das estações 

.6.2.4. Abundância relativa dos diferentes grupos taxonómicos para o conjunto das estações 
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profundidade de 50 m destacam-se 

 

.6.2.3. Biomassa relativa dos diferentes grupos taxonómicos para o conjunto das estações 

 

.6.2.4. Abundância relativa dos diferentes grupos taxonómicos para o conjunto das estações 
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No que respeita à abundância (Fig. 3
Arthropoda e Sipuncula. Cada um destes grupos dominou as capturas ás diferentes profundidades 
amostradas, nomeadamente Bivalvia a 20m, S
Bivalvia foi, ainda, bastante abundante às profundidades dos 35 e 50m. Arthropoda e Sipuncula 
foram também abundantes às profundidades dos 20 e 50m, respetivamente. De salientar a 
abundância relativamente alta do grupo Annelida em todas as profundidades (Fig. 
informação resumida nas Figuras 3.6.2.3 e 
cada estação amostrada a importância relativa, em peso e número de indivíduos, dos grupos 
taxonómicos considerados (Fig. 3.6.2.5). Nesta análise, para cada estação, apenas foram tidos em 
conta os três grupos mais representados.

Figura 3.6.2.5. Importância relativa dos diferentes grupos taxonómicos em biomassa e abundância, nas 
estações amostradas. 

 

Relativamente à batimétrica dos 20m, baseados nos grupos dominantes em biomassa, podemos 
distinguir três áreas, a saber: 1) entre Vila Real de Santo António e Cacela, dominada, sobretudo, 
pelo Grupo Bivalvia; 2) entre Cacela a Fuzeta, onde os Grupos 
predominam; e 3) entre Fuzeta e a Barra de Faro/Olhão onde não existe um predomínio claro de 
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3.6.2.4.) verificou-se que os grupos dominantes foram Bivalvia, 
Arthropoda e Sipuncula. Cada um destes grupos dominou as capturas ás diferentes profundidades 
amostradas, nomeadamente Bivalvia a 20m, Sipuncula a 35m e Arthropoda a 50m (Fig. 
Bivalvia foi, ainda, bastante abundante às profundidades dos 35 e 50m. Arthropoda e Sipuncula 
foram também abundantes às profundidades dos 20 e 50m, respetivamente. De salientar a 

alta do grupo Annelida em todas as profundidades (Fig. 
.6.2.3 e 3.6.2.4 foi desagregada o que permitiu identificar para 

cada estação amostrada a importância relativa, em peso e número de indivíduos, dos grupos 
.6.2.5). Nesta análise, para cada estação, apenas foram tidos em 

conta os três grupos mais representados. 

.6.2.5. Importância relativa dos diferentes grupos taxonómicos em biomassa e abundância, nas 

Relativamente à batimétrica dos 20m, baseados nos grupos dominantes em biomassa, podemos 
distinguir três áreas, a saber: 1) entre Vila Real de Santo António e Cacela, dominada, sobretudo, 
pelo Grupo Bivalvia; 2) entre Cacela a Fuzeta, onde os Grupos Sipuncula e Arthropoda 
predominam; e 3) entre Fuzeta e a Barra de Faro/Olhão onde não existe um predomínio claro de 
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se que os grupos dominantes foram Bivalvia, 
Arthropoda e Sipuncula. Cada um destes grupos dominou as capturas ás diferentes profundidades 

ipuncula a 35m e Arthropoda a 50m (Fig. 3.6.2.4.). 
Bivalvia foi, ainda, bastante abundante às profundidades dos 35 e 50m. Arthropoda e Sipuncula 
foram também abundantes às profundidades dos 20 e 50m, respetivamente. De salientar a 

alta do grupo Annelida em todas as profundidades (Fig. 3.6.2.4). A 
.6.2.4 foi desagregada o que permitiu identificar para 

cada estação amostrada a importância relativa, em peso e número de indivíduos, dos grupos 
.6.2.5). Nesta análise, para cada estação, apenas foram tidos em 

 

.6.2.5. Importância relativa dos diferentes grupos taxonómicos em biomassa e abundância, nas 

Relativamente à batimétrica dos 20m, baseados nos grupos dominantes em biomassa, podemos 
distinguir três áreas, a saber: 1) entre Vila Real de Santo António e Cacela, dominada, sobretudo, 

Sipuncula e Arthropoda 
predominam; e 3) entre Fuzeta e a Barra de Faro/Olhão onde não existe um predomínio claro de 
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nenhum grupo, embora os grupos Bivalvia e Annelida estejam bem representados (Fig. 
No que concerne aos 35m, a repartição espacial 
primeira daquelas áreas uma maior predominância dos grupos Arthropoda e Annelida; na 
segunda ocorreu um domínio claro do grupo Sipuncula embora Bivalvia e Arthropoda também 
apresentem alguma importância; e fina
grupo Bivalvia predominaram as amostras. À batimétrica dos 50m e tendo em consideração a 
repartição espacial acima referida, os grupos Arthropoda e Annelida dominaram na área oriental, 
os grupos Bivalvia e Annelida predominaram na área central, enquanto que os grupos mais 
importantes na área ocidental foram Sipuncula, Bivalvia e Arthropoda (Fig. 
do Sotavento algarvio em três áreas quando utilizamos dados de abundância está em c
a divisão espacial da costa em função da biomassa dos grupos dominantes (Fig. 
maneira geral, os principais grupos taxonómicos acima identificados para as três áreas e 
batimétricas consideradas, mantêm
abundância. Não obstante, nalgumas áreas e batimetrias foram registadas algumas diferenças, 
sendo as mais relevantes as registadas na área central aos 20m de profundidade com os grupos 
Arthropoda e Sipuncula a dominarem as capt
grupos Bivalvia, Arhropoda e Annelida a dominarem (Fig. 

Figura 3.6.2.6. Dendograma e diagrama de ordenação resultante das análises de classificação e ordenação 
com base na matriz de dados biológicos. A1, A2 e A3 correspondem à área compreendida por Barra 
Faro/Olhão e Fuzeta; Fuzeta e Cacela; e Cacela e Vila Real de Santo António, respectivamente.
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nenhum grupo, embora os grupos Bivalvia e Annelida estejam bem representados (Fig. 
No que concerne aos 35m, a repartição espacial acima referida também se aplica, ocorrendo na 
primeira daquelas áreas uma maior predominância dos grupos Arthropoda e Annelida; na 
segunda ocorreu um domínio claro do grupo Sipuncula embora Bivalvia e Arthropoda também 
apresentem alguma importância; e finalmente na área mais a Oeste o grupo Sipuncula seguido do 
grupo Bivalvia predominaram as amostras. À batimétrica dos 50m e tendo em consideração a 
repartição espacial acima referida, os grupos Arthropoda e Annelida dominaram na área oriental, 

lvia e Annelida predominaram na área central, enquanto que os grupos mais 
importantes na área ocidental foram Sipuncula, Bivalvia e Arthropoda (Fig. 3.6.2.5). A sub
do Sotavento algarvio em três áreas quando utilizamos dados de abundância está em c
a divisão espacial da costa em função da biomassa dos grupos dominantes (Fig. 
maneira geral, os principais grupos taxonómicos acima identificados para as três áreas e 
batimétricas consideradas, mantêm-se quando a informação é analisada do ponto de vista de 
abundância. Não obstante, nalgumas áreas e batimetrias foram registadas algumas diferenças, 
sendo as mais relevantes as registadas na área central aos 20m de profundidade com os grupos 
Arthropoda e Sipuncula a dominarem as capturas; e na área Oriental, à mesma profundidade os 
grupos Bivalvia, Arhropoda e Annelida a dominarem (Fig. 3.6.2.5).  

.2.6. Dendograma e diagrama de ordenação resultante das análises de classificação e ordenação 
gicos. A1, A2 e A3 correspondem à área compreendida por Barra 

Faro/Olhão e Fuzeta; Fuzeta e Cacela; e Cacela e Vila Real de Santo António, respectivamente.
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nenhum grupo, embora os grupos Bivalvia e Annelida estejam bem representados (Fig. 3.6.2.5). 
acima referida também se aplica, ocorrendo na 

primeira daquelas áreas uma maior predominância dos grupos Arthropoda e Annelida; na 
segunda ocorreu um domínio claro do grupo Sipuncula embora Bivalvia e Arthropoda também 

lmente na área mais a Oeste o grupo Sipuncula seguido do 
grupo Bivalvia predominaram as amostras. À batimétrica dos 50m e tendo em consideração a 
repartição espacial acima referida, os grupos Arthropoda e Annelida dominaram na área oriental, 

lvia e Annelida predominaram na área central, enquanto que os grupos mais 
.6.2.5). A sub-divisão 

do Sotavento algarvio em três áreas quando utilizamos dados de abundância está em consonância 
a divisão espacial da costa em função da biomassa dos grupos dominantes (Fig. 3.6.2.5). De uma 
maneira geral, os principais grupos taxonómicos acima identificados para as três áreas e 

alisada do ponto de vista de 
abundância. Não obstante, nalgumas áreas e batimetrias foram registadas algumas diferenças, 
sendo as mais relevantes as registadas na área central aos 20m de profundidade com os grupos 

uras; e na área Oriental, à mesma profundidade os 

 

.2.6. Dendograma e diagrama de ordenação resultante das análises de classificação e ordenação 
gicos. A1, A2 e A3 correspondem à área compreendida por Barra 

Faro/Olhão e Fuzeta; Fuzeta e Cacela; e Cacela e Vila Real de Santo António, respectivamente. 
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Previamente à análise multivariada dos dados e atendendo à repartição espacial acima definida 
optou-se por agrupar os dados relativos a cada área e para cada uma das três batimétricas. Deste 
modo para as análises estatísticas utilizaram
espécies capturadas. Os resultados obtidos encontram

No que respeita à estrutura dos povoamentos megabentónicos do sotavento algarvio, verifica
que a área compreendida entre a Barra Faro/Olhão e Fuzeta (A3) é diferente das restantes. Esta 
parte da costa é topograficamente distinta, na med
é bastante abrupto, estando as estações de batimétricas diferentes localizadas muito próximas do 
ponto de vista geográfico. Relativamente às áreas compreendidas entre a Fuzeta e Cacela (A2) e 
entre Cacela e Vila Real de Santo António (A1), a batimétrica dos 20m aparenta ser determinante 
na estrutura dos povoamentos, já que suplanta a influência da localização geográfica. Com efeito, 
as estações de ambas as áreas correspondentes a esta profundidade, encontram
análise multivariada. Quando se analisam as profundidades mais elevadas, as diferenças 
geográficas são uma vez mais relevantes, na medida em que estações da mesma área e de 
profundidades diferentes são mais semelhantes entre si (Fig. 

 

 

3.7. Fauna ictiológica 

3.7.1. Recolha de informação e metodologias 

No âmbito dos diversos estudos relativos ao impacto do complexo de recifes artificiais da costa 
algarvia, que foram sendo conduzidos pelo IPIMAR desde 1990, tem sido recolhida diversa
informação sobre a ictiofauna na zona em apreço que se situa sensivelmente a Sul do sistema 
recifal de Cacela. A generalidade da informação foi recolhida com recurso a pescas experimentais 
com redes de emalhar de um pano fundeadas com malhagem de 60 mm. A
incidiram entre duas faixas, definidas pelas batimétricas dos 15 e 22 m e 23

 

3.7.2. Ictiofauna  

Na área em apreço foram recenseadas entre 1998 e 2006 um total de 59 espécies de peixe 
(pertencentes a 32 famílias) abaixo listada
espécies existentes, dado que embora a zona seja caraterizada maioritariamente por espécies de 
fundos limpos, a imersão de um recife artificial em 1998, justifica a ocorrência de um elevado 
número de espécies características de habitats rochosos. 
bentónicas, 29 demersais e 7 pelágicas. É de salientar, ainda, que grande parte destas espécies têm 
interesse comercial, com particular destaque para o grupo dos Esparídeos
Pleuronectiformes.  

SELACHII (CHONDRICHTHYES) 
NOTIDANOIDEI 

SCYLIORHINIDAE 
Scyliorhinus canicula (Linnaeus, 1758)

HYPOTREMATA 
 RAJIDAE 

 Raja sp. 
OSTEICHTYES 

ISOSPONDYLI (CLUPEIFORMES) 

Instituto Português do Mar e da Atmosfera, I.P. 
Rua C – Aeroporto de Lisboa 

 

Previamente à análise multivariada dos dados e atendendo à repartição espacial acima definida 
se por agrupar os dados relativos a cada área e para cada uma das três batimétricas. Deste 

modo para as análises estatísticas utilizaram-se dados médios de abundância para as diferentes 
espécies capturadas. Os resultados obtidos encontram-se ilustrados na Figura 3.6.2.6.

No que respeita à estrutura dos povoamentos megabentónicos do sotavento algarvio, verifica
que a área compreendida entre a Barra Faro/Olhão e Fuzeta (A3) é diferente das restantes. Esta 
parte da costa é topograficamente distinta, na medida em que o declive da plataforma continental 
é bastante abrupto, estando as estações de batimétricas diferentes localizadas muito próximas do 
ponto de vista geográfico. Relativamente às áreas compreendidas entre a Fuzeta e Cacela (A2) e 

la Real de Santo António (A1), a batimétrica dos 20m aparenta ser determinante 
na estrutura dos povoamentos, já que suplanta a influência da localização geográfica. Com efeito, 
as estações de ambas as áreas correspondentes a esta profundidade, encontram
análise multivariada. Quando se analisam as profundidades mais elevadas, as diferenças 
geográficas são uma vez mais relevantes, na medida em que estações da mesma área e de 
profundidades diferentes são mais semelhantes entre si (Fig. 3.6.2.6). 

.7.1. Recolha de informação e metodologias  

No âmbito dos diversos estudos relativos ao impacto do complexo de recifes artificiais da costa 
algarvia, que foram sendo conduzidos pelo IPIMAR desde 1990, tem sido recolhida diversa
informação sobre a ictiofauna na zona em apreço que se situa sensivelmente a Sul do sistema 
recifal de Cacela. A generalidade da informação foi recolhida com recurso a pescas experimentais 
com redes de emalhar de um pano fundeadas com malhagem de 60 mm. As pescas experimentais 
incidiram entre duas faixas, definidas pelas batimétricas dos 15 e 22 m e 23-35 m.

Na área em apreço foram recenseadas entre 1998 e 2006 um total de 59 espécies de peixe 
) abaixo listadas. Pela sua análise pode constatar-se a diversidade de 

espécies existentes, dado que embora a zona seja caraterizada maioritariamente por espécies de 
fundos limpos, a imersão de um recife artificial em 1998, justifica a ocorrência de um elevado 

spécies características de habitats rochosos. Das 59 espécies identificadas, 23 são 
bentónicas, 29 demersais e 7 pelágicas. É de salientar, ainda, que grande parte destas espécies têm 
interesse comercial, com particular destaque para o grupo dos Esparídeos

(Linnaeus, 1758) 

31|73 31 

Previamente à análise multivariada dos dados e atendendo à repartição espacial acima definida 
se por agrupar os dados relativos a cada área e para cada uma das três batimétricas. Deste 

se dados médios de abundância para as diferentes 
.6.2.6. 

No que respeita à estrutura dos povoamentos megabentónicos do sotavento algarvio, verifica-se 
que a área compreendida entre a Barra Faro/Olhão e Fuzeta (A3) é diferente das restantes. Esta 

ida em que o declive da plataforma continental 
é bastante abrupto, estando as estações de batimétricas diferentes localizadas muito próximas do 
ponto de vista geográfico. Relativamente às áreas compreendidas entre a Fuzeta e Cacela (A2) e 

la Real de Santo António (A1), a batimétrica dos 20m aparenta ser determinante 
na estrutura dos povoamentos, já que suplanta a influência da localização geográfica. Com efeito, 
as estações de ambas as áreas correspondentes a esta profundidade, encontram-se associadas na 
análise multivariada. Quando se analisam as profundidades mais elevadas, as diferenças 
geográficas são uma vez mais relevantes, na medida em que estações da mesma área e de 

No âmbito dos diversos estudos relativos ao impacto do complexo de recifes artificiais da costa 
algarvia, que foram sendo conduzidos pelo IPIMAR desde 1990, tem sido recolhida diversa 
informação sobre a ictiofauna na zona em apreço que se situa sensivelmente a Sul do sistema 
recifal de Cacela. A generalidade da informação foi recolhida com recurso a pescas experimentais 

s pescas experimentais 
35 m. 

Na área em apreço foram recenseadas entre 1998 e 2006 um total de 59 espécies de peixe 
se a diversidade de 

espécies existentes, dado que embora a zona seja caraterizada maioritariamente por espécies de 
fundos limpos, a imersão de um recife artificial em 1998, justifica a ocorrência de um elevado 

Das 59 espécies identificadas, 23 são 
bentónicas, 29 demersais e 7 pelágicas. É de salientar, ainda, que grande parte destas espécies têm 
interesse comercial, com particular destaque para o grupo dos Esparídeos e dos 
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CLUPEIDAE 
Sardina pilchardus (Walbaum, 1792)

ENGRAULIDAE 
Engraulis encrasicholus (Linnaeus,1758)

APODES (ANGUILLIFORMES) 
MURAENIDAE 

Muraena helena (Linnaeus, 1758)
CONGRIDAE 

Conger conger ([Artedi, 1738] Linnaeus, 1758)
ANACANTHINI (GADIFORMES) 

MERLUCCIIDAE 
Merluccius merluccius (Linnaeus, 1758)

GADIDAE 
Trisopterus luscus (Linnaeus, 1758)

ZEOMORPHI (ZEIFORMES) 
ZEIDAE 

Zeus faber (Linnaeus, 1758) 
PERCOMORPHI (PERCIFORMES) 

SERRANIDAE 
Serranus cabrilla (Linnaeus, 1758)
Serranus hepatus (Linnaeus, 1758)

MORONIDAE 
Dicentrarchus labrax (Linnaeus, 1758)

CARANGIDAE 
Trachurus trachurus (Linnaeus, 1758)

HAEMULIDAE 
Plectorhinchus mediterraneus

SCIAENIDAE 
Umbrina canariensis (Valenciennes, 1843)

MULLIDAE 
Mullus surmuletus (Linnaeus, 1758)

SPARIDAE 
Boops boops (Linnaeus, 1758) 
Diplodus annularis (Linnaeus, 1758)
Diplodus bellottii (Steindachner, 1882)
Diplodus cervinus cervinus (Lowe, 1841)
Diplodus puntazzo (Cettii, 1777)
Diplodus sargus (Linnaeus, 1758)
Diplodus vulgaris (E.G.St.-Hilaire, 1817)
Lithognathus mormyrus (Linnaeus,1758)
Pagellus acarne (Risso, 1826) 
Pagellus erythrinus (Linnaeus, 1758)
Pagrus pagrus (Linnaeus, 1758)
Spondyliosoma cantharus (Linnaeus, 1758)

CENTRACANTHIDAE 
Spicara smaris (Linnaeus, 1758)

APOGONIDAE 
Apogon imberbis (Linnaeus, 1758)
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Plectorhinchus mediterraneus (Guichenot, 1850) 
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LABRIDAE 
Centrolabrus exoletus (Linnaeus, 1758)
Coris julis (Linnaeus, 1758) 
Symphodus bailloni (Valenciennes, 1839)

TRACHINIDAE 
Trachinus draco (Linnaeus, 1758)

URANOSCOPIDAE 
Uranoscopus scaber (Linnaeus, 1758)

SCOMBRIDAE 
Scomber japonicus (Houttuyn, 1782)
Scomber scombrus (Linnaeus, 1758)

CALLIONYMIDAE 
Callionymus lyra (Linnaeus, 1758)

BLENNIIDAE 
Blennius ocellaris (Linnaeus, 1758)
Parablennius rouxi (Cocco, 1833)
Parablennius spp. 

MUGILIDAE 
Liza aurata (Risso, 1810) 
Mugil cephalus (Linnaeus, 1758)

SCLEROPAIREI (SCORPAENIFORMES)
SCORPAENIDAE 

Scorpaena notata (Rafinesque, 1810)
TRIGLIDAE 

Aspitrigla obscura (Linnaeus, 1764)
Trigla lucerna (Linnaeus, 1758)
Trigla lyra (Linnaeus, 1758) 
Trigloporus lastoviza (Brünnich, 1768)

HETEROSOMATA (PLEURONECTIFORMES)
CITHARIDAE 

Citharus linguatula (Linnaeus, 1758)
BOTHIDAE 

Arnoglossus thori (Kyle, 1913)
SOLEIDAE 

Dicologoglossa cuneata (Moreau, 1881)
Microchirus azevia (Capello, 1867)
Microchirus ocellatus (Linnaeus, 1758)
Monochirus hispidus (Rafinesque, 1814)
Solea kleinii ([Risso] Bonaparte, 1833)
Solea senegalensis (Kaup, 1858)
Solea vulgaris (Quensel, 1806)

PLECTOGNATHI (TETRAODONTIFORMES)
BALISTIDAE 

Balistes carolinensis (Gmelin, 1789)
HAPLODOCI (BATRACHOIDIFORMES)

BATRACHOIDIDAE 
Halobatrachus didactylus (Schneider, 1801)
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3.8. Usos pesqueiros 

3.8.1. Pequena pesca   

A frota da pequena pesca encontra-
por diversos portos de pesca naturais, semi
mais importantes os portos de Olhão, Fuseta, Tavira e Vil
local que potencialmente utiliza a área em apreço cifra
utilizam na faina diversas artes de pesca, das quais se destacam as redes de emalhar e tresmalho, o 
aparelho de anzol e as armadilhas (covos e alcatruzes), sendo o esforço de pesca dirigido para um 
conjunto de espécie em particular os esparídeos, linguados, o polvo e o choco.
 
Atendendo às características da frota local (embarcações de pequeno porte e pouca autonomia) e 
à legislação vigente, que limita a área de atuação deste segmento frota, as comunidades piscatória
que podem desenvolver a sua atividade na zona prevista para a APA de Tavira
Santa Luzia, Tavira, Cabanas de Tavira, Cacela, Manta Rota, Altura,
Santo António. Nas Figuras 3.8.1 a 3.
comunidades a área de pesca por arte de pesca utilizada. Pela análise conjunta destas figuras 
pode-se verificar que a frota local, de uma man
50 m, sendo a profundidade de atuação definida pela arte utilizada. Assim sendo, a pesca de 
bivalves com ganchorra, a pesca de choco com covos e a pesca de polvo com alcatruzes é 
normalmente realizada perto da costa até à profundidade dos 20 m, enquanto as pescaria de 
esparídeos com rede de emalhar, tresmalho e aparelho de anzol (grosso e fino) bem como a 
pescaria de polvo com covos ocorre geralmente entre os 5 e 50 m de profundidade. 
 
As comunidades piscatórias que mais utilizam a zona onde se prevê implementar a APA de Tavira 
são as da Fuzeta, Santa Luzia e Tavira. As restantes comunidades praticamente não usam esta área 
como pesqueiro em virtude, por um lado, das artes que utilizam e, por outro, da relat
desta área ao porto de pesca.  
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-se representada ao longo de todo o sotavento distribuindo
por diversos portos de pesca naturais, semi-naturais (intervencionados) e artificiais, sendo os 
mais importantes os portos de Olhão, Fuseta, Tavira e Vila Real de Santo António. A frota de pesca 
local que potencialmente utiliza a área em apreço cifra-se em cerca de 547 
utilizam na faina diversas artes de pesca, das quais se destacam as redes de emalhar e tresmalho, o 

armadilhas (covos e alcatruzes), sendo o esforço de pesca dirigido para um 
conjunto de espécie em particular os esparídeos, linguados, o polvo e o choco. 

Atendendo às características da frota local (embarcações de pequeno porte e pouca autonomia) e 
slação vigente, que limita a área de atuação deste segmento frota, as comunidades piscatória

tividade na zona prevista para a APA de Tavira, 
Santa Luzia, Tavira, Cabanas de Tavira, Cacela, Manta Rota, Altura, Monte Gordo e Vila Real de 

.1 a 3.8.8 encontra-se representado para cada uma destas 
comunidades a área de pesca por arte de pesca utilizada. Pela análise conjunta destas figuras 

se verificar que a frota local, de uma maneira geral, não pesca para além da batimétrica dos 
tuação definida pela arte utilizada. Assim sendo, a pesca de 

bivalves com ganchorra, a pesca de choco com covos e a pesca de polvo com alcatruzes é 
o da costa até à profundidade dos 20 m, enquanto as pescaria de 

esparídeos com rede de emalhar, tresmalho e aparelho de anzol (grosso e fino) bem como a 
pescaria de polvo com covos ocorre geralmente entre os 5 e 50 m de profundidade. 

tórias que mais utilizam a zona onde se prevê implementar a APA de Tavira 
são as da Fuzeta, Santa Luzia e Tavira. As restantes comunidades praticamente não usam esta área 
como pesqueiro em virtude, por um lado, das artes que utilizam e, por outro, da relat
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se representada ao longo de todo o sotavento distribuindo-se 
naturais (intervencionados) e artificiais, sendo os 

a Real de Santo António. A frota de pesca 
547 embarcações que 

utilizam na faina diversas artes de pesca, das quais se destacam as redes de emalhar e tresmalho, o 
armadilhas (covos e alcatruzes), sendo o esforço de pesca dirigido para um 

Atendendo às características da frota local (embarcações de pequeno porte e pouca autonomia) e 
slação vigente, que limita a área de atuação deste segmento frota, as comunidades piscatórias 

, são as da Fuzeta, 
Monte Gordo e Vila Real de 

se representado para cada uma destas 
comunidades a área de pesca por arte de pesca utilizada. Pela análise conjunta destas figuras 

eira geral, não pesca para além da batimétrica dos 
tuação definida pela arte utilizada. Assim sendo, a pesca de 

bivalves com ganchorra, a pesca de choco com covos e a pesca de polvo com alcatruzes é 
o da costa até à profundidade dos 20 m, enquanto as pescaria de 

esparídeos com rede de emalhar, tresmalho e aparelho de anzol (grosso e fino) bem como a 
pescaria de polvo com covos ocorre geralmente entre os 5 e 50 m de profundidade.  

tórias que mais utilizam a zona onde se prevê implementar a APA de Tavira 
são as da Fuzeta, Santa Luzia e Tavira. As restantes comunidades praticamente não usam esta área 
como pesqueiro em virtude, por um lado, das artes que utilizam e, por outro, da relativa distância 
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3.8.1. Localização das áreas de pesca exploradas pela frota da pequena pesca sediada na Fuzeta.
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.1. Localização das áreas de pesca exploradas pela frota da pequena pesca sediada na Fuzeta.
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.1. Localização das áreas de pesca exploradas pela frota da pequena pesca sediada na Fuzeta. 
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3.8.2 - Localização das áreas de pesca exploradas pela frota da pequena pesca 
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Localização das áreas de pesca exploradas pela frota da pequena pesca sediada em Santa Luzia.
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sediada em Santa Luzia. 
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3.8.3. Localização das áreas de pesca exploradas pela frota da pequena pesca sediada em Tavira.
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.3. Localização das áreas de pesca exploradas pela frota da pequena pesca sediada em Tavira.

37|73 37 

 

   

   

   

.3. Localização das áreas de pesca exploradas pela frota da pequena pesca sediada em Tavira. 
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3.8.4 - Localização das áreas de pesca exploradas pela frota da pequena pesca sediada em Cabanas de 
Tavira. 
 

Instituto Português do Mar e da Atmosfera, I.P. 
Rua C – Aeroporto de Lisboa 
1749-077 Lisboa – Portugal 

url: www.ipma.pt 

      
 
 

   

  

das áreas de pesca exploradas pela frota da pequena pesca sediada em Cabanas de 
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das áreas de pesca exploradas pela frota da pequena pesca sediada em Cabanas de 
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3.8.5 - Localização das áreas de pesca exploradas pela frota da pequena pesca sediada em Cacela e Manta 
Rota. 
 

Instituto Português do Mar e da Atmosfera, I.P. 
Rua C – Aeroporto de Lisboa 
1749-077 Lisboa – Portugal 

url: www.ipma.pt 

  

  

Localização das áreas de pesca exploradas pela frota da pequena pesca sediada em Cacela e Manta 
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Localização das áreas de pesca exploradas pela frota da pequena pesca sediada em Cacela e Manta 
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3.8.5. (continuação)- Localização das áreas de pesca exploradas pela frota da pequena pesca sediada em 
Cacela e Manta Rota. 
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Rua C – Aeroporto de Lisboa 
1749-077 Lisboa – Portugal 

url: www.ipma.pt 

   

   

  

Localização das áreas de pesca exploradas pela frota da pequena pesca sediada em 
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Localização das áreas de pesca exploradas pela frota da pequena pesca sediada em 
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3.8.6 - Localização das áreas de pesca exploradas pela frota da 

Instituto Português do Mar e da Atmosfera, I.P. 
Rua C – Aeroporto de Lisboa 
1749-077 Lisboa – Portugal 

url: www.ipma.pt 

 

 

 

   
Localização das áreas de pesca exploradas pela frota da pequena pesca sediada em Altura (Alagoas).
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pequena pesca sediada em Altura (Alagoas). 
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3.8.7 - Localização das áreas de pesca exploradas pela frota da pequena pesca sediada em Monte Gordo.

Instituto Português do Mar e da Atmosfera, I.P. 
Rua C – Aeroporto de Lisboa 
1749-077 Lisboa – Portugal 

url: www.ipma.pt 

 

 

 

 
Localização das áreas de pesca exploradas pela frota da pequena pesca sediada em Monte Gordo.
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Localização das áreas de pesca exploradas pela frota da pequena pesca sediada em Monte Gordo. 
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3.8.8 - Localização das áreas de pesca exploradas pela frota da pequena pesca sediada em Vila Real de Santo 
António. 

Instituto Português do Mar e da Atmosfera, I.P. 
Rua C – Aeroporto de Lisboa 
1749-077 Lisboa – Portugal 

url: www.ipma.pt 

exploradas pela frota da pequena pesca sediada em Vila Real de Santo 
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4. Definição e descrição da zona de 

4.1. Localização 

A proposta da APA de Aveiro está localizada ao largo da costa ocidental a Su
entre as batimétricas dos 20 e 50 metros de profundidade e a uma distância à linha de 
costa que varia entre 6 e 7 km (Figura 4.1.1). O polígono de implantação da APA de 
Aveiro é limitado pelos pontos geográficos que constam da Tabela 4.1.1.

Figura 4.1.1 

 

Tabela 4.1.1 - Coordenadas dos limites do polígono da APA de Aveiro. As coordenadas 
retangulares (X e Y) referem-se ao Sistema de Referência PT
geográficas (Latitude e Longitude) referem

Ponto X (m) 

A -64068,531

B -62805,031

C -60104,928

D -61368,420
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4. Definição e descrição da zona de Aveiro 

A proposta da APA de Aveiro está localizada ao largo da costa ocidental a Su
entre as batimétricas dos 20 e 50 metros de profundidade e a uma distância à linha de 
costa que varia entre 6 e 7 km (Figura 4.1.1). O polígono de implantação da APA de 
Aveiro é limitado pelos pontos geográficos que constam da Tabela 4.1.1. 

.1.1 – Localização proposta da APA de Aveiro. 

Coordenadas dos limites do polígono da APA de Aveiro. As coordenadas 
se ao Sistema de Referência PT-TM06/ETRS89 e as coordenadas 

itude) referem-se ao Sistema de Referência ETRS89. 

Y (m) Latitude (W) Longitude (N)

64068,531 98477,297 40° 33' 09,616" 8° 53' 22,233"

62805,031 103213,869 40° 35' 43,507" 8° 52' 30,232"

60104,928 103136,868 40° 35' 41,733" 8° 50' 35,381"

61368,420 98400,319 40° 33' 07,856" 8° 51' 27,455"

 

A proposta da APA de Aveiro está localizada ao largo da costa ocidental a Sul de Aveiro, 
entre as batimétricas dos 20 e 50 metros de profundidade e a uma distância à linha de 
costa que varia entre 6 e 7 km (Figura 4.1.1). O polígono de implantação da APA de 

 

Coordenadas dos limites do polígono da APA de Aveiro. As coordenadas 
TM06/ETRS89 e as coordenadas 

Longitude (N) 

8° 53' 22,233" 

8° 52' 30,232" 

35,381" 

8° 51' 27,455" 
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4.2. Oceanografia física 

4.2.1. Recolha de informação e metodologias 

Esta breve caracterização do local é baseada em dados de repositórios internacionais e 
bibliografia. Através da consulta
ventos, marés, correntes e agitação marítima. Relativamente aos outros parâmetros abaixo 
descritos, recorreu-se a informação recolhida pelo IPMA.

 

4.2.2. Ventos  

Regime de ventos é caracterizado por uma v
predominância de ventos do quadrante 
no Outono e no Inverno.  

 

4.2.3. Marés  

A maré é do tipo semi-diurno, apresentando, segundo elementos publicados pelo Instituto 

Hidrográfico (IH), os valores limites seguintes na zona: 

• Preia-Mar máxima: 3.67 m ZH (zero hidrográfico) 

• Preia-mar média (Marés vivas): 3.37 m ZH

• Preia-mar média (Marés mortas): 2.67 m ZH 

• Baixa-mar mínima: 0.35 m ZH 

• Baixa-mar média (Marés vivas): 0.59 m ZH 

• Baixa-mar média (Marés mortas): 1.33 m ZH

 

4.2.4. Correntes  

De um modo geral as correntes de maré são de baixa intensidade, sendo que o regime de 
correntes está essencialmente condicionado pelo regime de vento
corrente mais intensa está orientada segundo a batimetria e as orientações mais 
frequentes são dirigidas para Sul. 

 

4.2.5. Agitação marítima  

A região de Aveiro é muito exposta à agitação marítima gerada pelo fluxo atmosférico de 
Oeste, tendo uma direção média de Noroeste. As condições de maior agitação marítima 
estão associadas às depressões atmosféricas que originam os temporais que atingem a 
costa Oeste de Portugal Continental, podendo também surgir ondas de amplitude elevada e 
período longo geradas por depressões que se desenvolvem a Norte do Arquipélago dos 
Açores, mesmo que os ventos e precipitação fortes que lhes estão associados não cheguem 
a atingir a costa. Durante o Verão a amplitude da ondulação é geralmente inferior a 3m,
com períodos médios entre 6 e 8 segundos, com a ocorrência de alguns episódios de 
agitação proveniente do largo com amplitudes que atingem amplitudes de 5 m e períodos 
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4.2.1. Recolha de informação e metodologias  

Esta breve caracterização do local é baseada em dados de repositórios internacionais e 
bibliografia. Através da consulta de bases de dados reporta-se informação acerca dos 
ventos, marés, correntes e agitação marítima. Relativamente aos outros parâmetros abaixo 

se a informação recolhida pelo IPMA. 

Regime de ventos é caracterizado por uma variação sazonal bastante marcada, com 
predominância de ventos do quadrante Norte durante a Primavera e Verão e mais variável 

diurno, apresentando, segundo elementos publicados pelo Instituto 

Hidrográfico (IH), os valores limites seguintes na zona:  

Mar máxima: 3.67 m ZH (zero hidrográfico)  

mar média (Marés vivas): 3.37 m ZH 

mar média (Marés mortas): 2.67 m ZH  

mar mínima: 0.35 m ZH  

mar média (Marés vivas): 0.59 m ZH  

mar média (Marés mortas): 1.33 m ZH 

De um modo geral as correntes de maré são de baixa intensidade, sendo que o regime de 
correntes está essencialmente condicionado pelo regime de ventos e pela topografia. A 
corrente mais intensa está orientada segundo a batimetria e as orientações mais 
frequentes são dirigidas para Sul.  

A região de Aveiro é muito exposta à agitação marítima gerada pelo fluxo atmosférico de 
ste, tendo uma direção média de Noroeste. As condições de maior agitação marítima 

estão associadas às depressões atmosféricas que originam os temporais que atingem a 
costa Oeste de Portugal Continental, podendo também surgir ondas de amplitude elevada e 

ríodo longo geradas por depressões que se desenvolvem a Norte do Arquipélago dos 
Açores, mesmo que os ventos e precipitação fortes que lhes estão associados não cheguem 
a atingir a costa. Durante o Verão a amplitude da ondulação é geralmente inferior a 3m,
com períodos médios entre 6 e 8 segundos, com a ocorrência de alguns episódios de 
agitação proveniente do largo com amplitudes que atingem amplitudes de 5 m e períodos 

 

Esta breve caracterização do local é baseada em dados de repositórios internacionais e 
se informação acerca dos 

ventos, marés, correntes e agitação marítima. Relativamente aos outros parâmetros abaixo 

ariação sazonal bastante marcada, com 
erão e mais variável 

diurno, apresentando, segundo elementos publicados pelo Instituto  

De um modo geral as correntes de maré são de baixa intensidade, sendo que o regime de 
s e pela topografia. A 

corrente mais intensa está orientada segundo a batimetria e as orientações mais 

A região de Aveiro é muito exposta à agitação marítima gerada pelo fluxo atmosférico de 
ste, tendo uma direção média de Noroeste. As condições de maior agitação marítima 

estão associadas às depressões atmosféricas que originam os temporais que atingem a 
costa Oeste de Portugal Continental, podendo também surgir ondas de amplitude elevada e 

ríodo longo geradas por depressões que se desenvolvem a Norte do Arquipélago dos 
Açores, mesmo que os ventos e precipitação fortes que lhes estão associados não cheguem 
a atingir a costa. Durante o Verão a amplitude da ondulação é geralmente inferior a 3m, 
com períodos médios entre 6 e 8 segundos, com a ocorrência de alguns episódios de 
agitação proveniente do largo com amplitudes que atingem amplitudes de 5 m e períodos 
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de 15 s. No Inverno podem ocorrer eventos de agitação marítima de grande amplitude (> 
10 m) em situação de temporal. 

 

Figura 4.2.5.1 - Ondulação registada na bóia ondógrafo de Leixões de 2012

Altura máxima e altura significativa em metros (em cima), período máximo e período médio em 

segundo (em baixo). Gráficos prod

ondografo.php.  

 

4.2.6. Temperatura  

A distribuição espacial da temperatura de superfície da água do mar (TSM) apresenta um 
padrão meridional tanto no verão como no inverno, com valores médios que oscilam entre 
os 13,5⁰C em Fevereiro e os 18,2⁰C em Agosto, com desvios padr
ligeiramente superiores no Verão em relação aos observados no Inverno (Figuras 4.2.6.1 e 
4.2.6.2). Os processos oceanográficos que influenciam a TSM são o afloramento costeiro 
resultante do regime de nortada no Verão e as descargas fluviais, principalmente
Douro no Inverno, altura em que se formam lentes de água menos salina e mais fria. Estas 
lentes de água menos salina, também observáveis durante o Verão, respondem 

Instituto Português do Mar e da Atmosfera, I.P. 

Rua C – Aeroporto de Lisboa 

de 15 s. No Inverno podem ocorrer eventos de agitação marítima de grande amplitude (> 
 

 

 

 

Ondulação registada na bóia ondógrafo de Leixões de 2012-06-20 a 2013

Altura máxima e altura significativa em metros (em cima), período máximo e período médio em 

segundo (em baixo). Gráficos produzidos a partir de http://www.hidrografico.pt/boias

A distribuição espacial da temperatura de superfície da água do mar (TSM) apresenta um 
padrão meridional tanto no verão como no inverno, com valores médios que oscilam entre 

⁰C em Fevereiro e os 18,2⁰C em Agosto, com desvios padrão próximos de 1
ligeiramente superiores no Verão em relação aos observados no Inverno (Figuras 4.2.6.1 e 
4.2.6.2). Os processos oceanográficos que influenciam a TSM são o afloramento costeiro 
resultante do regime de nortada no Verão e as descargas fluviais, principalmente
Douro no Inverno, altura em que se formam lentes de água menos salina e mais fria. Estas 
lentes de água menos salina, também observáveis durante o Verão, respondem 

 

de 15 s. No Inverno podem ocorrer eventos de agitação marítima de grande amplitude (> 

20 a 2013-06-12. 

Altura máxima e altura significativa em metros (em cima), período máximo e período médio em 

http://www.hidrografico.pt/boias-

A distribuição espacial da temperatura de superfície da água do mar (TSM) apresenta um 
padrão meridional tanto no verão como no inverno, com valores médios que oscilam entre 

ão próximos de 1⁰C, 
ligeiramente superiores no Verão em relação aos observados no Inverno (Figuras 4.2.6.1 e 
4.2.6.2). Os processos oceanográficos que influenciam a TSM são o afloramento costeiro 
resultante do regime de nortada no Verão e as descargas fluviais, principalmente as do rio 
Douro no Inverno, altura em que se formam lentes de água menos salina e mais fria. Estas 
lentes de água menos salina, também observáveis durante o Verão, respondem 
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rapidamente ao forçamento do vento e aos fluxos de calor com a atmosfera e contri
fortemente para a estratificação da coluna de água. 

 

Figura 4.2.6.1 - Distribuição espacial da temperatura da superfície da água do mar no inverno 

(esquerda) e no verão (direita). Dados OSTIA (Operational Sea Surface Temperature and Sea Ice 

Analysis) http://ghrsst-pp.metoffice.com/pages/latest_analysis/ostia.html

 

 

Figura 4.2.6.2 - Temperatura média mensal da superfície da água do mar e desvios padrão (azul).
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rapidamente ao forçamento do vento e aos fluxos de calor com a atmosfera e contri
fortemente para a estratificação da coluna de água.  

 
 

Distribuição espacial da temperatura da superfície da água do mar no inverno 

(esquerda) e no verão (direita). Dados OSTIA (Operational Sea Surface Temperature and Sea Ice 

pp.metoffice.com/pages/latest_analysis/ostia.html. 
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4.2.7. Clorofila a  

A distribuição espacial média da clorofila superficial obtida a partir de dados de satélite 
(Chla) apresenta, tal como a temperatura de superfície um padrão meridional ao longo 
de todo o ano, com valores médios que oscilam entre 1,4 mg/
1,7 mg/m3 entre Agosto e Outubro. Os desvios padrão mensais são elevados, variando 
entre 0,3 e 0,6 mg/m3, sendo mais elevados de Agosto a Novembro. À semelhança da 
TSM, os padrões de distribuição de Chla
costeiro, responsável pelo enriquecimento em nutrientes da zona fótica e pelas lentes de 
água menos salina resultantes das descargas fluviais, responsáveis pela estratificação 
halina da coluna de água. A variabili
sazonal, quer à escala inter-anual, é a principal causa da variabilidade observada nos 
meses de Verão. 

Figura 4.2.7.1 - Distribuição espacial da clorofila superficial obtida a partir de dados de satélite 
no Inverno (esquerda) e no verão (direita). Dados GLOBCOLOUR (European Node for Global 
Ocean Colour) http://www.globcolour.info/

 

Figura 4.2.7.2 - Valores médios mensais de clorofila a superficial e desvios 

Instituto Português do Mar e da Atmosfera, I.P. 

Rua C – Aeroporto de Lisboa 

A distribuição espacial média da clorofila superficial obtida a partir de dados de satélite 
(Chla) apresenta, tal como a temperatura de superfície um padrão meridional ao longo 
de todo o ano, com valores médios que oscilam entre 1,4 mg/m3 de Dezembro a Maio e 

entre Agosto e Outubro. Os desvios padrão mensais são elevados, variando 
, sendo mais elevados de Agosto a Novembro. À semelhança da 

TSM, os padrões de distribuição de Chla são também influenciados pelo afloramento 
costeiro, responsável pelo enriquecimento em nutrientes da zona fótica e pelas lentes de 
água menos salina resultantes das descargas fluviais, responsáveis pela estratificação 
halina da coluna de água. A variabilidade dos eventos de nortada, quer à escala intra

anual, é a principal causa da variabilidade observada nos 

Distribuição espacial da clorofila superficial obtida a partir de dados de satélite 
no Inverno (esquerda) e no verão (direita). Dados GLOBCOLOUR (European Node for Global 

http://www.globcolour.info/. 

 

Valores médios mensais de clorofila a superficial e desvios padrão (azul)

 

A distribuição espacial média da clorofila superficial obtida a partir de dados de satélite 
(Chla) apresenta, tal como a temperatura de superfície um padrão meridional ao longo 

de Dezembro a Maio e 
entre Agosto e Outubro. Os desvios padrão mensais são elevados, variando 

, sendo mais elevados de Agosto a Novembro. À semelhança da 
são também influenciados pelo afloramento 

costeiro, responsável pelo enriquecimento em nutrientes da zona fótica e pelas lentes de 
água menos salina resultantes das descargas fluviais, responsáveis pela estratificação 

dade dos eventos de nortada, quer à escala intra-
anual, é a principal causa da variabilidade observada nos 

 

Distribuição espacial da clorofila superficial obtida a partir de dados de satélite 
no Inverno (esquerda) e no verão (direita). Dados GLOBCOLOUR (European Node for Global 

padrão (azul). 
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4.4. Caracterização sedimentar

4.4.1. Recolha de informação e metodologias 

Esta breve caracterização do local é baseada em dados obtidos pelo IPMA e pelo IH que 
permitiram a elaboração da Carta da Série Pescas (Aveiro a Peniche 

 

4.4.2. Tipo de Sedimento  

Na zona de implementação da APA os sedimentos são co
areia cascalhenta e areia média. Os sedimentos com granulometria mais elevada estão 
localizados na zona exterior da APA e os mais finos na z
costa. Nas zonas limítrofes o material sedimentar é similar ao observado na zona da APA.

 

 

4.5. Usos pesqueiros 

Os usos na zona de implantação da APA de Aveiro estão principalmente relacionados 
com a tradicional pesca comercial

 

4.5.1. Pequena pesca  

Ao longo da zona Centro encontram
de todo o litoral sendo a maioria deles portos de pesca naturais ou seminaturais, sendo 
os mais representativos os portos de Aveiro, Figueira da Foz, Nazaré e Peniche. 
de pesca local que potencialmente utiliza a área em apreço cifra
embarcações que utilizam na faina diversas artes de pesca, das quais se destacam as 
redes de emalhar e tresmalho, o aparelho de anzol, as armadilhas (covos e bombos), a 
sombreira, o arrasto de portas e de vara, o cerco e a xávega, sendo o esforço de pesca 
dirigido para um conjunto de espécie em particular os esparídeos, o polvo, o choco, o 
camarão-branco-legitimo e pequenos pelágicos.

À semelhança da análise realizada para a região algarvia, atendendo às características da 
frota local e à legislação vigente, que limita a área de atuação deste segmento frota, as 
comunidades piscatórias que podem desenv
Esmoriz, Cortegaça, Aveiro, Furadouro, Torreira, Costa Nova, Vagueira, Areão, Mira, 
Tocha, Figueira da Foz, Lavos, Leirosa, Pedrogão e Vieira.

Nas Figuras 4.5.1.1 a 4.5.1.3 encontra
comunidades a área de pesca por arte de pesca utilizada. Pela análise conjunta destas 
Figuras pode-se verificar que a frota local, de uma maneira geral, não pesca para além da 
batimétrica dos 50 m. A arte de pesca mais utilizada pelas comunidades piscatórias de 
Esmoriz, Furadouro, Torreira, Praia da Vagueira, Areão Mira é a xávega sendo utilizadas 
em zonas muito localizadas e a baixa profundidade a majoeira, a sombreira, a rede de 
emalhar de fundo e de deriva e a rede de tresmalho (Figura 
geral, a frota da pequena pesca sediada ne
além da batimétrica dos -20 m.
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4.4. Caracterização sedimentar 

4.4.1. Recolha de informação e metodologias  

Esta breve caracterização do local é baseada em dados obtidos pelo IPMA e pelo IH que 
permitiram a elaboração da Carta da Série Pescas (Aveiro a Peniche – 24P02; 

Na zona de implementação da APA os sedimentos são constituídos por uma mistura de 
areia cascalhenta e areia média. Os sedimentos com granulometria mais elevada estão 
localizados na zona exterior da APA e os mais finos na zona mais próximo da linha de 
costa. Nas zonas limítrofes o material sedimentar é similar ao observado na zona da APA.

Os usos na zona de implantação da APA de Aveiro estão principalmente relacionados 
com a tradicional pesca comercial e em menor escala com atividades recreativas.

Ao longo da zona Centro encontram-se numerosos portos de pesca distribuídos ao longo 
de todo o litoral sendo a maioria deles portos de pesca naturais ou seminaturais, sendo 

sentativos os portos de Aveiro, Figueira da Foz, Nazaré e Peniche. 
de pesca local que potencialmente utiliza a área em apreço cifra-se em cerca de 
embarcações que utilizam na faina diversas artes de pesca, das quais se destacam as 

lhar e tresmalho, o aparelho de anzol, as armadilhas (covos e bombos), a 
sombreira, o arrasto de portas e de vara, o cerco e a xávega, sendo o esforço de pesca 
dirigido para um conjunto de espécie em particular os esparídeos, o polvo, o choco, o 

legitimo e pequenos pelágicos. 

À semelhança da análise realizada para a região algarvia, atendendo às características da 
frota local e à legislação vigente, que limita a área de atuação deste segmento frota, as 

s que podem desenvolver a sua atividade na APA de Aveiro,
Esmoriz, Cortegaça, Aveiro, Furadouro, Torreira, Costa Nova, Vagueira, Areão, Mira, 
Tocha, Figueira da Foz, Lavos, Leirosa, Pedrogão e Vieira. 

.1.3 encontra-se representado para cada uma destas 
comunidades a área de pesca por arte de pesca utilizada. Pela análise conjunta destas 

se verificar que a frota local, de uma maneira geral, não pesca para além da 
de pesca mais utilizada pelas comunidades piscatórias de 

Esmoriz, Furadouro, Torreira, Praia da Vagueira, Areão Mira é a xávega sendo utilizadas 
em zonas muito localizadas e a baixa profundidade a majoeira, a sombreira, a rede de 

va e a rede de tresmalho (Figura 4.5.1.1). De uma maneira 
geral, a frota da pequena pesca sediada nestas comunidades não exerce a atividade para 

 

 

Esta breve caracterização do local é baseada em dados obtidos pelo IPMA e pelo IH que 
24P02; 2010). 
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costa. Nas zonas limítrofes o material sedimentar é similar ao observado na zona da APA. 

Os usos na zona de implantação da APA de Aveiro estão principalmente relacionados 
e em menor escala com atividades recreativas. 
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se em cerca de 1400 

embarcações que utilizam na faina diversas artes de pesca, das quais se destacam as 
lhar e tresmalho, o aparelho de anzol, as armadilhas (covos e bombos), a 

sombreira, o arrasto de portas e de vara, o cerco e a xávega, sendo o esforço de pesca 
dirigido para um conjunto de espécie em particular os esparídeos, o polvo, o choco, o 

À semelhança da análise realizada para a região algarvia, atendendo às características da 
frota local e à legislação vigente, que limita a área de atuação deste segmento frota, as 

de Aveiro, são 
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de pesca mais utilizada pelas comunidades piscatórias de 

Esmoriz, Furadouro, Torreira, Praia da Vagueira, Areão Mira é a xávega sendo utilizadas 
em zonas muito localizadas e a baixa profundidade a majoeira, a sombreira, a rede de 

.1.1). De uma maneira 
tividade para 



 

 Instituto Português do Mar e da Atmosfera, I.P.

  
 

4.5.1.1. Localização das áreas de pesca exploradas pela frota da 
de Esmoriz, Furadouro, Torreira, Praia da Vagueira, Areão e Praia de Mira.

 

No caso dos portos de Aveiro e da Costa Nova, embora a diversidade de artes utilizada 
não seja muito grande a pesca é exercida até aos 50m de profund
tresmalho de fundo (<200 mm) e com o aparelho de anzol (fino e grosso) as restantes 
áreas são utilizadas a menores profundidades não ultrapassando, geralmente, a 
batimétrica dos 20m (figura 4.5

Finalmente a frota da pequena pesca re
utilize artes de pesca que podem ser caladas a profundidades superiores aos 30m, não 
faina a norte da Tocha. Constitui exceção o arrasto de vara que é exercida até ao 
Furadouro, mas a profundidades inferiores aos

Face ao exposto, importa destacar que a
zona onde se prevê implementar a APA de Aveiro são as de Aveiro e Costa Nova. 
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4.5.1.1. Localização das áreas de pesca exploradas pela frota da pequena pesca sediada na Praia 
de Esmoriz, Furadouro, Torreira, Praia da Vagueira, Areão e Praia de Mira. 

No caso dos portos de Aveiro e da Costa Nova, embora a diversidade de artes utilizada 
não seja muito grande a pesca é exercida até aos 50m de profundidade com rede de 

mm) e com o aparelho de anzol (fino e grosso) as restantes 
áreas são utilizadas a menores profundidades não ultrapassando, geralmente, a 

5.1.2). 

Finalmente a frota da pequena pesca registada no porto da Figueira da Foz, embora 
utilize artes de pesca que podem ser caladas a profundidades superiores aos 30m, não 
faina a norte da Tocha. Constitui exceção o arrasto de vara que é exercida até ao 
Furadouro, mas a profundidades inferiores aos 20m (4.5.1.3). 

Face ao exposto, importa destacar que as comunidades piscatórias que mais utilizam a 
zona onde se prevê implementar a APA de Aveiro são as de Aveiro e Costa Nova. 

 

 

pequena pesca sediada na Praia 

No caso dos portos de Aveiro e da Costa Nova, embora a diversidade de artes utilizada 
idade com rede de 

mm) e com o aparelho de anzol (fino e grosso) as restantes 
áreas são utilizadas a menores profundidades não ultrapassando, geralmente, a 

gistada no porto da Figueira da Foz, embora 
utilize artes de pesca que podem ser caladas a profundidades superiores aos 30m, não 
faina a norte da Tocha. Constitui exceção o arrasto de vara que é exercida até ao 

s comunidades piscatórias que mais utilizam a 
zona onde se prevê implementar a APA de Aveiro são as de Aveiro e Costa Nova.  
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4.5.1.2. - Localização das áreas de pesca exploradas pela 
Aveiro e Costa Nova do Prado. 
 

4.5.1.3. Localização das áreas de pesca exploradas pela frota da pequena pesca sediada na 
Figueira da Foz. 
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4.5.1.3. (continuação) - Localização das áreas de pesca exploradas pela fro
sediada na Figueira da Foz. 
 
 

 
4.5.1.3. - Localização das áreas de pesca exploradas pela frota da pequena pesca sediada na 
Figueira da Foz. 
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4.5.1.3. (continuação) - Localização das áreas de pesca 
sediada na Figueira da Foz. 
 

 

Pesca costeira com ganchorra

A frota de ganchorra que opera na Zona Ocidental Norte é, atualmente, constituída por 
11 embarcações que dirigem o esforço de pesca, sobretudo, para a 
(Spisula solida) embora, esporadicamente, capturem outras espécies de bivalves, de 
menor valor comercial, como a castanhola (
(Venus casina), a telina-grande (
Para além das limitações às características técnicas da arte de pesca, a pescaria é gerida 
por um defeso (1 de Maio a 15 de Junho), pela limitação do número de dias de pesca por 
semana e por limites máximos de captura por espécie/dia. As quot
são ajustadas anualmente, tendo por base a informação obtida através de campanhas de 
monitorização dos bancos de bivalves levadas a cabo pelo IPMA. Estas campanhas de 
pesca são realizadas cada dois anos, 
toda a faixa litoral costeira entre Matosinhos (41º.10’.00’’ N) e a Tocha (40º.20’.00’’ N) 
sendo amostradas um total de 230 estações e recolhidas 460 amostras.
apresentados no presente relatório são relativos à última campanha de p
em Junho de 2010 e fazem referência unicamente á distribuição das principais espécies 
de bivalves que ocorrem na zona Norte.

 

 

Amêijoa-branca (Spisula solida

A amêijoa-branca ocorreu em 38,3% das estações e 70,2% dos perfis de amostragem. 
Foram identificados 4 bancos (frente a Lavadores, entre a Aguda e Esmoriz, ao largo da 
Torreira e entre Vagueira e Mira). O maior rendimento de pesca atingiu as 728 g/5 min 
de arrasto ao largo dos Lavadores. Rendimentos superiores a 500 g/5 min arrasto foram 
registados em 7 estações, não estando nenhuma delas localizada no banco situado entre 
a Aguda e Esmoriz (Fig. 4.5.1.4).
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semana e por limites máximos de captura por espécie/dia. As quotas diárias de pesca 
são ajustadas anualmente, tendo por base a informação obtida através de campanhas de 
monitorização dos bancos de bivalves levadas a cabo pelo IPMA. Estas campanhas de 
pesca são realizadas cada dois anos, com o apoio do “NI Diplodus” do IPMA e abrangem 
toda a faixa litoral costeira entre Matosinhos (41º.10’.00’’ N) e a Tocha (40º.20’.00’’ N) 
sendo amostradas um total de 230 estações e recolhidas 460 amostras.
apresentados no presente relatório são relativos à última campanha de pesca realizada 
em Junho de 2010 e fazem referência unicamente á distribuição das principais espécies 
de bivalves que ocorrem na zona Norte. 
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Torreira e entre Vagueira e Mira). O maior rendimento de pesca atingiu as 728 g/5 min 
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Figura 4.5.1.5 – Distribuição e rendimento médio da 
pesca de castanhola na zona Ocidental Norte (Junho 
2010). 
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Figura 4.5.1.4 – Distribuição e rendimento médio da pesca 
de amêijoa-branca na zona Ocidental Norte (Junho 2010).
 

 

 

 

Castanhola (Glycymeris glycymeris) 

A castanhola foi capturada em 23% das estações e 
59,6% dos perfis amostrados, tendo sido 
identificados 4 bancos, dois dos quais bastante 
extensos (entre a Aguda e Esmoriz; e desde o Sul do 
Furadouro até Aveiro). Os outros dois bancos são de 
menor dimensão localizando-se frente à Vagueira e 
frente a Mira (Fig. 4.5.1.5). Rendimentos superiores a 
10.000 g/5 min arrasto foram registados em 5 
estações, todas elas localizadas a Norte de Aveiro.
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Telina-grande (Arcopagia crassa

A telina-grande foi capturada em 17,4% e 51,1% 
das estações e perfis amostrados, 
respectivamente. A sua distribuição espacial 
cinge-se, praticamente, a duas áreas, uma 
localizada entre a Aguda e Esmoriz e outra situada 
entre Furadouro e Aveiro (Fig. 
espécie é mais abundante na primeira destas 
áreas, tendo-se registado rendimentos de pesca 
superiores a 100 g/5 min de arrasto em 9 
estações. Na segunda área, apenas numa das 
estações se observou um rendimento médio de 
pesca significativo (>100 g/5 min de arrasto).

 

 

 

Figura 4.5.1.7 – Distribuição e rendimento médio da 
pesca de telina-grande na zona Ocidental Norte (Junho 
2010). 
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Amêijoa-relógio (Dosinia exoleta) 

 

A amêijoa-relógio foi capturada em 19,1% e em 
57,4% das estações e perfis amostrados, 
respectivamente. Embora esta espécie tenha sido 
capturada praticamente em toda a área 
compreendida por Matosinhos e Mira,  
rendimentos superiores a 100 g/5 min arrasto 
foram apenas observados em 6 estações, 2 
localizadas frente aos Lavadores, 3 entre a Aguda 
e Esmoriz e uma entre o Furadouro e Torreira. O 
maior rendimento de pesca atingiu as 641 g/5 
min de arrasto frente a Aguda (Fig. 4

 

 

 

 

Figura 4.5.1.6 – Distribuição e rendimento médio da 
pesca de amêijoa-relógio na zona Ocidental Norte 
(Junho 2010). 
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Conquilha (Donax vittatus) 

A conquilha ocorreu em 40% das estações 
amostradas e em mais de 80% das estações 
localizadas a profundidades inferiores a 20m. Esta 
espécie apresentou uma ampla distribuição 
espacial ocorrendo em praticamente toda a área 
compreendida por Aguda e Tocha. Tal
na elevada percentagem de perfis (89,4%) onde a 
conquilha foi capturada. O maior rendimento de 
pesca atingiu as 4227 g/5 min. de arrasto frente a 
Aveiro. Rendimentos superiores a 500 g/5 min. 
arrasto foram registados entre Tocha e Mira, 
frente a Vagueira, entre a Vagueira e Aveiro e 
frente a Furadouro (Fig. 4.5.1.9).

 

 

 

Figura 4.5.1.9 – Distribuição e rendimento médio da 
pesca de conquilha na zona Ocidental Norte (Junho 
2010). 
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Pé-de-burrico (Venus casina) 

O pé-de-burrico ocorreu em 14,3% das estações 
monitorizadas e em 40,4% dos perfis amost
A maior concentração de indivíduos encontra
entre Furadouro e Mira, onde foram identificados 
3 bancos (frente à Torreira, frente à Vagueira e 
frente a Mira), sendo o mais importante, em 
termos de dimensões e abundância, o banco da 
Torreira. Um outro banco, muito circunscrito, foi 
localizado frente a Esmoriz. Rendimentos 
superiores a 100 g/5 min arrasto foram 
registados em 10 estações, sendo que o maior 
rendimento de pesca não ultrapassou as 393 g/5 
min de arrasto (Fig. 4.5.1.8). 

 

Figura 4.5.1.8 – Distribuição e rendimento médio da 
pesca de pé-de-burrico na zona Ocidental Norte 
(Junho 2010). 
 

 

A conquilha ocorreu em 40% das estações 
amostradas e em mais de 80% das estações 
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Longueirão (Ensis spp) 

De todas as espécies analisadas, o 
aquela que apresentou uma maior distribuição 
espacial, tendo ocorrido em 57,8% e 95,7% das 
estações e perfis amostrados, respetivamente. 
Foram identificados dois extenso
localizado a Norte da Torreira e que se prolonga 
até Aguda e outro a Sul da Torreira que se estende 
até à Tocha (Fig. 4.5.1.10). O maior rendimento de 
pesca atingiu as 2376 g/5 min. de arrasto numa 
estação localizada frente à mata de São Jacinto a 
14m de profundidade, tendo sido registados 
rendimentos superiores a 1000 g/5 min. arrasto 
em mais 3 estações, a saber: frente a Castanheiros 
da Granja; Junto ao molhe Sul da Barra de Aveiro; 
e entre Mira e Tocha. 

 

 

Figura 4.5.1.10 – Distribuição e rendimento médio da 
pesca de longueirão na zona Ocidental Norte (Junho 
2010). 

 

Face ao exposto conclui-se que as espécies exploradas apresentam uma ampla 
distribuição ao longo de toda a Zona Ocidental Norte, apresentando maiores densidades 
até aos 30m de profundidade com exce
até à batimétrica dos 40m e a conquilha cujos bancos se localizam abaixo dos 20m de 
profundidade. 
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De todas as espécies analisadas, o longueirão foi 
aquela que apresentou uma maior distribuição 
espacial, tendo ocorrido em 57,8% e 95,7% das 
estações e perfis amostrados, respetivamente. 
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5. Lacunas de conhecimento
As lacunas de conhecimentos em determinado domínio, ou a escassez de informação, 
deverão ser superadas através da recolha de elementos no âmbito de um Prog
Monitorização a definir. 

 

5.1. Distribuição de habitats

Previamente à definição de uma área de produção aquícola 
realizado o mapeamento e caracterização pormenorizada dos fundos marinhos, de modo 
a evitar que na área de implantação não existam habitats naturais essenciais que pela 
sua importância ecológica devem ser preservados. O esclarecimento sobre a 
eventualidade da presença deste tipo de habitats deverá ser obtido no âmbito do 
Programa de Monitorização antes da implantação de futuras unidades de produção 
aquícola. 

Esta caracterização poderá ser efetuada com recurso a técnicas conjugadas de 
amostragem in situ, envolvendo
imagens, aquisição de sedimentos por draga e mergulho, entre outros.

Por norma, os métodos acústicos de dete
características físicas dos fundos m
parcial ou total adquirindo dados ao longo de uma série de transeptos. A posterior 
classificação dos fundos a partir dos dados acústicos se
direta (sedimentos recolhidos com
localização deve cobrir espacialmente todas as potenciais classes de fundo detetadas na 
zona de estudo. 

A determinação da distribuiçã
processamento com análise multivari
direta (geralmente por dragagem ou visualização). 

O rápido desenvolvimento de técnicas de mapeamento de habitats permite obter mapas 
que sintetizam espacialmente toda a informação complementar recolhida atra
aplicação de diferentes métodos que podem ser quantitativos, qualitativos (estatísticos e 
de álgebra espacial) ou uma junção de ambos, te
envolvidos (grau de diversidade dos fundos, intensidade de amostragem efetuada, 
eficiência de amostragem dos equipamentos usados, objetivos do mapeamento, etc).

 

5.2. Comunidades bentónicas

Com o intuito de estabelecer a condição de referência dos povoamentos bentónicos e do 
ambiente sedimentar na área piloto de aquicultura de Tavira e 
realizadas duas campanhas de amostragem durante um ano, antes da implantação das 
eventuais unidades de produção aquícola. As amostragens deverão ocorrer em duas 
estações do ano diferentes, de forma a contemplar as variações sazonais típ
povoamentos bentónicos, e antes da colocação das estruturas de produção. Os detalhes 
da amostragem serão descritos na secção respeitante ao estudo de monitorização
7 deste relatório). 
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5. Lacunas de conhecimento relativas à situação de referência
As lacunas de conhecimentos em determinado domínio, ou a escassez de informação, 

as através da recolha de elementos no âmbito de um Prog

5.1. Distribuição de habitats 

Previamente à definição de uma área de produção aquícola mar-aberto
realizado o mapeamento e caracterização pormenorizada dos fundos marinhos, de modo 

a área de implantação não existam habitats naturais essenciais que pela 
sua importância ecológica devem ser preservados. O esclarecimento sobre a 

ventualidade da presença deste tipo de habitats deverá ser obtido no âmbito do 
Programa de Monitorização antes da implantação de futuras unidades de produção 

ser efetuada com recurso a técnicas conjugadas de 
, envolvendo diversos métodos de rastreio acústico, obtenção de 

imagens, aquisição de sedimentos por draga e mergulho, entre outros. 

a, os métodos acústicos de deteção remota permitem obter dados sobre as 
características físicas dos fundos marinhos através do seu rastreio com cobertura 
parcial ou total adquirindo dados ao longo de uma série de transeptos. A posterior 
classificação dos fundos a partir dos dados acústicos será validada por amostragem 

recolhidos com draga ou morfologia por imagem) em estações cuja 
espacialmente todas as potenciais classes de fundo detetadas na 

A determinação da distribuição de epifauna e endofauna é efetuada com base no 
processamento com análise multivariada dos dados recolhidos a partir de amostragem 

ta (geralmente por dragagem ou visualização).  

O rápido desenvolvimento de técnicas de mapeamento de habitats permite obter mapas 
que sintetizam espacialmente toda a informação complementar recolhida atra
aplicação de diferentes métodos que podem ser quantitativos, qualitativos (estatísticos e 
de álgebra espacial) ou uma junção de ambos, tendo em conta diversos fa
envolvidos (grau de diversidade dos fundos, intensidade de amostragem efetuada, 

iciência de amostragem dos equipamentos usados, objetivos do mapeamento, etc).

Comunidades bentónicas 

Com o intuito de estabelecer a condição de referência dos povoamentos bentónicos e do 
ambiente sedimentar na área piloto de aquicultura de Tavira e Aveiro, deverão ser 
realizadas duas campanhas de amostragem durante um ano, antes da implantação das 
eventuais unidades de produção aquícola. As amostragens deverão ocorrer em duas 
estações do ano diferentes, de forma a contemplar as variações sazonais típ
povoamentos bentónicos, e antes da colocação das estruturas de produção. Os detalhes 
da amostragem serão descritos na secção respeitante ao estudo de monitorização

 

relativas à situação de referência 
As lacunas de conhecimentos em determinado domínio, ou a escassez de informação, 

as através da recolha de elementos no âmbito de um Programa de 

aberto deverá ser 
realizado o mapeamento e caracterização pormenorizada dos fundos marinhos, de modo 

a área de implantação não existam habitats naturais essenciais que pela 
sua importância ecológica devem ser preservados. O esclarecimento sobre a 

ventualidade da presença deste tipo de habitats deverá ser obtido no âmbito do 
Programa de Monitorização antes da implantação de futuras unidades de produção 

ser efetuada com recurso a técnicas conjugadas de 
diversos métodos de rastreio acústico, obtenção de 

ção remota permitem obter dados sobre as 
arinhos através do seu rastreio com cobertura 

parcial ou total adquirindo dados ao longo de uma série de transeptos. A posterior 
rá validada por amostragem 

orfologia por imagem) em estações cuja 
espacialmente todas as potenciais classes de fundo detetadas na 

tuada com base no 
dos a partir de amostragem 

O rápido desenvolvimento de técnicas de mapeamento de habitats permite obter mapas 
que sintetizam espacialmente toda a informação complementar recolhida através da 
aplicação de diferentes métodos que podem ser quantitativos, qualitativos (estatísticos e 

ndo em conta diversos fatores 
envolvidos (grau de diversidade dos fundos, intensidade de amostragem efetuada, 

iciência de amostragem dos equipamentos usados, objetivos do mapeamento, etc). 

Com o intuito de estabelecer a condição de referência dos povoamentos bentónicos e do 
Aveiro, deverão ser 

realizadas duas campanhas de amostragem durante um ano, antes da implantação das 
eventuais unidades de produção aquícola. As amostragens deverão ocorrer em duas 
estações do ano diferentes, de forma a contemplar as variações sazonais típicas dos 
povoamentos bentónicos, e antes da colocação das estruturas de produção. Os detalhes 
da amostragem serão descritos na secção respeitante ao estudo de monitorização (ponto 
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6. Estruturas de cultivo
De seguida, descrevem-se de forma genérica alguns dos mais comuns sistemas de cultivo 
em mar-aberto, designadamente para bivalves e peixes

 

6.1. Bivalves 

As estruturas de produção de bivalves (ostra e mexilhão) que mais se adequam à Costa 
Portuguesa são: 

• Long-lines: A estrutura base de um 
suspensa por vários flutuadores e por sistemas de ancoragem compostos por 
cabos de amarração, correntes e âncoras ou poitas
deve ser implantado até batimétricas de 
permanecer à superfície, dependendo das condições de mar existente no local. 
No caso de águas mais agitadas, esta deve permanecer submersa entre os três e 
os cinco metros de profundidade. Este sistema é o mais utilizado nos sistemas 
de cultivo em mar-
características permitem modificar e ajustar a estrutura à produção de 
diferentes espécies de bivalves, bem como em função do hidrodinamismo de 
cada local, designadamente quando sujeitas agitaç
fortes. As estruturas de produção propriamente ditas ficam suspensas na madre 
e variam consoante o tipo de bivalves a produzir. Para o mexilhão podem ser 
utilizadas cordas de captação de larvas ou cordas de engorda de juvenis
6.1.2). No caso das ostras, existem várias outras estruturas, nomeadamente 
lanternas chinesas (Figura 6.1.2)
sacos ostreícolas, etc. 
uma vez que, dependendo 
limpeza diárias, desdobramentos, colheitas, etc. Este maneio é realizado a bordo 
da embarcação e/ou em terra.

 

Figura 6.1.1 
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6. Estruturas de cultivo 
forma genérica alguns dos mais comuns sistemas de cultivo 

aberto, designadamente para bivalves e peixes. 

As estruturas de produção de bivalves (ostra e mexilhão) que mais se adequam à Costa 

se de um long-line é constituída por uma madre simples 
suspensa por vários flutuadores e por sistemas de ancoragem compostos por 
cabos de amarração, correntes e âncoras ou poitas (Figura 6.1.1). Este sistema 
deve ser implantado até batimétricas de -30 m. A madre pode ou não 
permanecer à superfície, dependendo das condições de mar existente no local. 
No caso de águas mais agitadas, esta deve permanecer submersa entre os três e 
os cinco metros de profundidade. Este sistema é o mais utilizado nos sistemas 

-aberto já instalados em Portugal, já que as suas 
características permitem modificar e ajustar a estrutura à produção de 
diferentes espécies de bivalves, bem como em função do hidrodinamismo de 
cada local, designadamente quando sujeitas agitação marítima e correntes 
fortes. As estruturas de produção propriamente ditas ficam suspensas na madre 
e variam consoante o tipo de bivalves a produzir. Para o mexilhão podem ser 
utilizadas cordas de captação de larvas ou cordas de engorda de juvenis

. No caso das ostras, existem várias outras estruturas, nomeadamente 
(Figura 6.1.2), cestos ostreícolas, caixas de gavetas para 

 Os long-lines requerem uma mão-de-obra considerável, 
uma vez que, dependendo da espécie a produzir, são necessárias tarefas de 
limpeza diárias, desdobramentos, colheitas, etc. Este maneio é realizado a bordo 
da embarcação e/ou em terra. 

Figura 6.1.1 – Esquema geral de um long-line. 

 

forma genérica alguns dos mais comuns sistemas de cultivo 

As estruturas de produção de bivalves (ostra e mexilhão) que mais se adequam à Costa 

é constituída por uma madre simples 
suspensa por vários flutuadores e por sistemas de ancoragem compostos por 

. Este sistema 
madre pode ou não 

permanecer à superfície, dependendo das condições de mar existente no local. 
No caso de águas mais agitadas, esta deve permanecer submersa entre os três e 
os cinco metros de profundidade. Este sistema é o mais utilizado nos sistemas 

aberto já instalados em Portugal, já que as suas 
características permitem modificar e ajustar a estrutura à produção de 
diferentes espécies de bivalves, bem como em função do hidrodinamismo de 

ão marítima e correntes 
fortes. As estruturas de produção propriamente ditas ficam suspensas na madre 
e variam consoante o tipo de bivalves a produzir. Para o mexilhão podem ser 
utilizadas cordas de captação de larvas ou cordas de engorda de juvenis (Figura 

. No caso das ostras, existem várias outras estruturas, nomeadamente 
, cestos ostreícolas, caixas de gavetas para 

obra considerável, 
da espécie a produzir, são necessárias tarefas de 

limpeza diárias, desdobramentos, colheitas, etc. Este maneio é realizado a bordo 
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Figura 6.1.2 – Exemplos de sistemas de cultivo de ostra (esquerda) e mexilhão (direita) em 
lines. 

 

• Smartlines: Este tipo de estrutura é específica para a produção de mexilhão
constituída por uma série de tubos de polietileno, 
colectoras para larvas de mexilhão, que são fixadas por cabos de alta resistência
(Figura 6.1.3). Os smartlines

em batimétricas menores que os 
altura e velocidades de corrente até 4 nós. Este sistema contempla uma 
embarcação específica com toda uma maquinaria, que permite a limpeza da rede, 
o controlo da densidade de cultivo e a colheita do mexilhão apenas com um 
operador. Uma das grandes van
inerentes à produção poderem 
agilizá-las e diminuir o impacto negativo nos organismos. Os Smartlines foram 
desenhados para suportar as condições adversas em mar
maior segurança para o operador e um impacto visual mais reduzidos que outros 
sistemas de produção 
relativamente a outros, tem que ver com a disponibilidade de larvas de mexilhão 
no meio, uma vez que este depende exclusivamente da fixação natural de larvas 
para o repovoamento da rede de produção e não permite a utilização de juvenis 
capturados noutros locais ou provenientes de maternidade, tal como se verifica 
com os long-lines. Outra desvant
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Exemplos de sistemas de cultivo de ostra (esquerda) e mexilhão (direita) em 

estrutura é específica para a produção de mexilhão
constituída por uma série de tubos de polietileno, nos quais são fixadas 
colectoras para larvas de mexilhão, que são fixadas por cabos de alta resistência

martlines foram desenhados para produzir na zona superfíci
em batimétricas menores que os long-lines e para aguentar ondas até 7 metros
altura e velocidades de corrente até 4 nós. Este sistema contempla uma 
embarcação específica com toda uma maquinaria, que permite a limpeza da rede, 
o controlo da densidade de cultivo e a colheita do mexilhão apenas com um 
operador. Uma das grandes vantagens deste sistema é o facto das operações 

produção poderem ser todas efetuadas debaixo de água, permitindo 
las e diminuir o impacto negativo nos organismos. Os Smartlines foram 

desenhados para suportar as condições adversas em mar-aberto, permitindo 
maior segurança para o operador e um impacto visual mais reduzidos que outros 
sistemas de produção com os mesmos fins. A desvantagem deste sistema, 
relativamente a outros, tem que ver com a disponibilidade de larvas de mexilhão 

a vez que este depende exclusivamente da fixação natural de larvas 
para o repovoamento da rede de produção e não permite a utilização de juvenis 
capturados noutros locais ou provenientes de maternidade, tal como se verifica 

. Outra desvantagem que se detetou nestas estruturas foi o fato 
de estas necessitarem de sistemas de 
ancoragem que ocupam uma grande área 
e que podem ser um fator limitativo 
quando implantados num local onde 
existam lotes contíguos com uma área de 
produção limitada, como é o caso da 
APPA ao largo da Armona, no Algarve.

 

 

 

Figura 6.1.3 – Exemplo de um Smartline

 

Exemplos de sistemas de cultivo de ostra (esquerda) e mexilhão (direita) em long-

estrutura é específica para a produção de mexilhão, sendo 
ão fixadas redes 

colectoras para larvas de mexilhão, que são fixadas por cabos de alta resistência 
foram desenhados para produzir na zona superfícial 

e para aguentar ondas até 7 metros de 
altura e velocidades de corrente até 4 nós. Este sistema contempla uma 
embarcação específica com toda uma maquinaria, que permite a limpeza da rede, 
o controlo da densidade de cultivo e a colheita do mexilhão apenas com um 

tagens deste sistema é o facto das operações 
tuadas debaixo de água, permitindo 

las e diminuir o impacto negativo nos organismos. Os Smartlines foram 
erto, permitindo 

maior segurança para o operador e um impacto visual mais reduzidos que outros 
A desvantagem deste sistema, 

relativamente a outros, tem que ver com a disponibilidade de larvas de mexilhão 
a vez que este depende exclusivamente da fixação natural de larvas 

para o repovoamento da rede de produção e não permite a utilização de juvenis 
capturados noutros locais ou provenientes de maternidade, tal como se verifica 

agem que se detetou nestas estruturas foi o fato 
de estas necessitarem de sistemas de 
ancoragem que ocupam uma grande área 
e que podem ser um fator limitativo 
quando implantados num local onde 
existam lotes contíguos com uma área de 

é o caso da 
APPA ao largo da Armona, no Algarve. 

Smartline. 
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6.2. Peixes 

No caso do cultivo de peixes em mar
condições oceanográficas do local
ondulação e ventos. De seguida apresentam
poderão adaptar-se às condições observadas na costa Portuguesa

Existem diversos fabricantes e diversos tipos de jaulas
forma, como aos materiais utilizados. A sua forma e resistência dever
consonância com as características do local onde vão ser instaladas de modo a 
resistirem à ondulação, correntes e ventos. Atualmente produzem
especificamente para a produção em mar
ancoragem dimensionados para a sua instalação em locais bastante expostos. 

Podemos, assim, classificar estas
(materiais plásticos ou borrach

 

O volume das jaulas varia em função do 
diâmetro e da altura da rede. No caso d
jaulas flutuantes flexíveis, que 
em função do tipo de peixe em cultivo
maiores diâmetros 50-100 m são 
para engorda de atum. Contudo, existem 
jaulas desde 1.000m3 até 50.000m
superior. No cultivo de dourada e robalo 
normalmente utilizam-se jaulas 
volumes que variam entre 2.000

 

 

A profundidade da rede também varia com a espécie em cultivo e com a fase do c
Para uma mesma jaula de cultivo de dourada ou robalo pode utilizar
malha mais apertada e de meno
alguns meses em função da sujidade da rede esta é substituída por outra com u

Instituto Português do Mar e da Atmosfera, I.P. 

Rua C – Aeroporto de Lisboa 

cultivo de peixes em mar-aberto, as jaulas estão desprotegidas e sujeitas às 
do local, sendo particularmente relevantes as

De seguida apresentam-se vários tipos de jaulas, que julgamos 
se às condições observadas na costa Portuguesa. 

Existem diversos fabricantes e diversos tipos de jaulas, tanto no que respeita à sua 
materiais utilizados. A sua forma e resistência dever

consonância com as características do local onde vão ser instaladas de modo a 
resistirem à ondulação, correntes e ventos. Atualmente produzem-se jaulas oceânicas 

te para a produção em mar-aberto com características e sistemas de 
ancoragem dimensionados para a sua instalação em locais bastante expostos. 

, classificar estas jaulas em diversos tipos: flutuantes flexíveis

(materiais plásticos ou borracha) ou flutuantes rígidas (aço); jaulas semi-submersíveis
ou submersíveis 
flexíveis ou rígidas (Figuras 6.2.1 a 
6.2.2). São exemplos 
submersíveis rígidas as do IPMA e 
flutuantes flexíveis as que estão 
instaladas no Porto de Sines ou da 
Tunipex na APA da Armona
(Figuras 6.2.3). 

 

 

Figura 6.2.1 – Exemplo de um
flutuantes flexível. 

em função do seu 
altura da rede. No caso das 

 podem variar 
o tipo de peixe em cultivo, as de 

são utilizadas 
Contudo, existem 

até 50.000m3 ou 
superior. No cultivo de dourada e robalo 

se jaulas com 
entre 2.000-6.000m3. 

Figura 6.2.2 – Exemplo de uma jaula submersível rígida

A profundidade da rede também varia com a espécie em cultivo e com a fase do c
Para uma mesma jaula de cultivo de dourada ou robalo pode utilizar-se uma rede de 
malha mais apertada e de menor altura (ex: 4m) no inico do cultivo de juvenis, depois de 
alguns meses em função da sujidade da rede esta é substituída por outra com u

 

as jaulas estão desprotegidas e sujeitas às 
as correntes, 

se vários tipos de jaulas, que julgamos 

, tanto no que respeita à sua 
materiais utilizados. A sua forma e resistência deverão estar em 

consonância com as características do local onde vão ser instaladas de modo a 
se jaulas oceânicas 

aberto com características e sistemas de 
ancoragem dimensionados para a sua instalação em locais bastante expostos.  

flutuantes flexíveis 
submersíveis 

 igualmente 
(Figuras 6.2.1 a 

. São exemplos de jaulas 
submersíveis rígidas as do IPMA e 
flutuantes flexíveis as que estão 
instaladas no Porto de Sines ou da 

na APA da Armona 

Exemplo de uma jaula 

a jaula submersível rígida. 

A profundidade da rede também varia com a espécie em cultivo e com a fase do cultivo. 
se uma rede de 

altura (ex: 4m) no inico do cultivo de juvenis, depois de 
alguns meses em função da sujidade da rede esta é substituída por outra com uma 
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malhagem intermédia e com maior profundidade (ex:
engorda é utilizada uma malhagem mais larga e uma maior altura de rede (ex:

Figura 6.2.3 – Jaulas submersíveis rígidas do IPMA, colocadas na APA da Armona

 

Nestas jaulas com rede suspensa com pesos e/ou 
sua substituição regular é obrigatória e depende essencialmente da velocidade das 
correntes e do crescimento de algas e 
tensão relativa pelo que se começam a deformar, diminuem o volume (em casos 
extremos podem concentrar demasiado ou mesmo esmagar peixe) e provocam um 
sobre-esforço em toda a estrutura.

A dimensão das jaulas está normalmen
modo a repartir a sua produção 
aumentando simultaneamente o volume e o número de jaulas. 

Nas jaulas submersíveis rígidas a rede está em tensão e não é substituída
limite de vida útil, sendo limpa 
necessário. A malhagem a escolher deve
atenção que uma malhagem mais apertada pode dificultar a circulação de água e torn
se problemática em grandes densidades de cultivo, 
à agitação marítima. Para contornar estas situações existem redes de pré
instalam dentro destas jaulas e que são retiradas quando os peixes já atingiram 
dimensão que não permite escaparem pelas malhas d

Estas jaulas têm como principal característica a resistência à ondulação e a correntes 
forte. São normalmente colocadas
profundidade que permita a sua ancoragem ao fundo do mar
não embater no fundo por ação da

As produções variam normalmente entre 10 e 40 
de cada local. Assim em zonas protegidas e com menor circulação 
são menores, enquanto sob condições 
constantes as densidades podem ser 
de oxigénio e renovação de água 

Em mar-aberto a intervenção durante a produção é principalmente para a manutenção 
das estruturas, substituição das redes, fornecimento de alimento diretamente ou aos 
alimentadores automáticos e para pesca. A produção é efetuada com poucas
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malhagem intermédia e com maior profundidade (ex: 6-8m), enquanto na fase final da 
engorda é utilizada uma malhagem mais larga e uma maior altura de rede (ex:

Jaulas submersíveis rígidas do IPMA, colocadas na APA da Armona

estas jaulas com rede suspensa com pesos e/ou anéis que mantêm a tensão na rede, a 
sua substituição regular é obrigatória e depende essencialmente da velocidade das 
correntes e do crescimento de algas e organismos incrustantes. Estas redes estão em 
tensão relativa pelo que se começam a deformar, diminuem o volume (em casos 
extremos podem concentrar demasiado ou mesmo esmagar peixe) e provocam um 

esforço em toda a estrutura. 

A dimensão das jaulas está normalmente relacionada com a produção pretendida de 
produção pelas várias jaulas, aumentando 

aumentando simultaneamente o volume e o número de jaulas.  

Nas jaulas submersíveis rígidas a rede está em tensão e não é substituída 
sendo limpa com recurso a diversos equipamento 

necessário. A malhagem a escolher deverá ser função da espécie a cultivar mas tendo em 
atenção que uma malhagem mais apertada pode dificultar a circulação de água e torn

em grandes densidades de cultivo, oferecendo também mais resistência 
à agitação marítima. Para contornar estas situações existem redes de pré-engorda que se 
instalam dentro destas jaulas e que são retiradas quando os peixes já atingiram 

que não permite escaparem pelas malhas da rede principal. 

Estas jaulas têm como principal característica a resistência à ondulação e a correntes 
forte. São normalmente colocadas em zonas afastadas da costa (1-3 milhas). Numa 

ermita a sua ancoragem ao fundo do mar, mas suficiente para a jaula 
ção das ondas. 

As produções variam normalmente entre 10 e 40 kg/m3, em função das características 
de cada local. Assim em zonas protegidas e com menor circulação de água as densidades 

nquanto sob condições de maior agitação e com correntes mais ou menos 
constantes as densidades podem ser mais elevadas pois há uma maior disponibilidade 
de oxigénio e renovação de água (várias vezes superior ao volume da jaula por hora

a intervenção durante a produção é principalmente para a manutenção 
das estruturas, substituição das redes, fornecimento de alimento diretamente ou aos 
alimentadores automáticos e para pesca. A produção é efetuada com poucas

 

na fase final da 
engorda é utilizada uma malhagem mais larga e uma maior altura de rede (ex: 10-15m).  

 

Jaulas submersíveis rígidas do IPMA, colocadas na APA da Armona. 

a tensão na rede, a 
sua substituição regular é obrigatória e depende essencialmente da velocidade das 

incrustantes. Estas redes estão em 
tensão relativa pelo que se começam a deformar, diminuem o volume (em casos 
extremos podem concentrar demasiado ou mesmo esmagar peixe) e provocam um 

te relacionada com a produção pretendida de 
 a produção 

 antes do seu 
 sempre que 

ser função da espécie a cultivar mas tendo em 
atenção que uma malhagem mais apertada pode dificultar a circulação de água e tornar-

mais resistência 
engorda que se 

instalam dentro destas jaulas e que são retiradas quando os peixes já atingiram uma 

Estas jaulas têm como principal característica a resistência à ondulação e a correntes 
3 milhas). Numa 

mas suficiente para a jaula 

função das características 
água as densidades 

de maior agitação e com correntes mais ou menos 
a maior disponibilidade 

jaula por hora). 

a intervenção durante a produção é principalmente para a manutenção 
das estruturas, substituição das redes, fornecimento de alimento diretamente ou aos 
alimentadores automáticos e para pesca. A produção é efetuada com poucas ou 
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nenhumas triagens. Normalmente só se efetuam triagens em jaulas abertas e instaladas 
em zonas protegidas. Nas restantes o número inicial de peixe é calculado em função da 
produção final pretendida. 

A escolha de um tipo de jaula deve assim ter em conta:

• As condições do local em termos de esforço sobre a estrutura 
correntes e vento. 

• A espécie de peixe a cultivar e a dimensão inicial e final dos exemplares.
• A produção prevista que determina a dimensão da jaula. No ent

dimensão/forma/tipo pode ser
• Aspectos particulares como a prévia experiência dos operadores.

As jaulas do tipo flutuante flexível

ampliadas no seu diâmetro e/ou profundidade da rede e normalmente apresentam um 
custo bastante menor por m3. As jaulas 
um preço inicial bastante mais elevado, 
operação por a rede poder ser limpa no local e apresentam maior resistência a correntes 
e ondulação. 
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nenhumas triagens. Normalmente só se efetuam triagens em jaulas abertas e instaladas 
em zonas protegidas. Nas restantes o número inicial de peixe é calculado em função da 

A escolha de um tipo de jaula deve assim ter em conta: 

As condições do local em termos de esforço sobre a estrutura –

A espécie de peixe a cultivar e a dimensão inicial e final dos exemplares.
A produção prevista que determina a dimensão da jaula. No ent

pode ser condicionada pela oferta do mercado. 
Aspectos particulares como a prévia experiência dos operadores. 

flutuante flexível apresentam assim a vantagem de poderem ser 
ampliadas no seu diâmetro e/ou profundidade da rede e normalmente apresentam um 

. As jaulas submersíveis rígidas não são ampliáveis, têm 
bastante mais elevado, mas normalmente têm um menor custo de 

der ser limpa no local e apresentam maior resistência a correntes 

 

nenhumas triagens. Normalmente só se efetuam triagens em jaulas abertas e instaladas 
em zonas protegidas. Nas restantes o número inicial de peixe é calculado em função da 

– ondulação, 

A espécie de peixe a cultivar e a dimensão inicial e final dos exemplares. 
A produção prevista que determina a dimensão da jaula. No entanto a 

 

apresentam assim a vantagem de poderem ser 
ampliadas no seu diâmetro e/ou profundidade da rede e normalmente apresentam um 

não são ampliáveis, têm 
almente têm um menor custo de 

der ser limpa no local e apresentam maior resistência a correntes 



 

 Instituto Português do Mar e da Atmosfera, I.P.

 

7. Monitorização das APAs
Aquando da criação de uma APA, importa definir um conjunto pré
parâmetros ambientais, que devem ser definidos a 
apurada. Estes situam-se a dois níveis:

• Auto-controlo, da responsabilidade dos 

• Controlo global da zona e respetiva área de influência, 
ser repartida entre serviços d

 

 

7.1. Parâmetros a monitorizar

De seguida (Tabela 7.1), lista-se um conjunto dos parâmetros ambientais, que à partida é 
expectável poderem vir a ser incluídos no âmbito da criação de novas APAs.

 

Tabela 7.1 - Monitorização da qualidade ambiental nas APAs: parâmetros, procedimento 
analítico e frequência/observações.

Parâmetro 

Salinidade 
Temperatura 

Transparência 
Turbidez 

Condições de oxigenação (O2) 
Clorofila a 

Nutrientes (nitrato, nitrito, amónia, 
fosfato e sílica) 
Feopigmentos 

Composição, abundância e biomassa 
de fitoplâncton 

Granulometria de sedimentos 
superficiais 

Teor em matéria orgânica dos 
sedimentos 

Origem da matéria orgânica dos 
sedimentos 

Composição, abundância e biomassa 
dos macrofauna bentónica 

Composição, abundância (número/ 
biomassa ou CPUE) e aspetos 

demográficos dos recursos 
haliêuticos 

Contaminantes metálicos (Zn, Cu, 
e Pb) 
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7. Monitorização das APAs 
Aquando da criação de uma APA, importa definir um conjunto pré
parâmetros ambientais, que devem ser definidos a partir da situação de referência 

a dois níveis: 

controlo, da responsabilidade dos futuros titulares de cada lote; 

• Controlo global da zona e respetiva área de influência, cuja responsabilidade poderá 
serviços do Estado e os titulares de cada lote. 

7.1. Parâmetros a monitorizar 

se um conjunto dos parâmetros ambientais, que à partida é 
expectável poderem vir a ser incluídos no âmbito da criação de novas APAs. 

Monitorização da qualidade ambiental nas APAs: parâmetros, procedimento 
analítico e frequência/observações. 

Procedimento analítico 

Leitura direta 

Filtração (0,45µm) ou leitura direta 
 Método de Winckler 

Sonda/filtração e espectrometria 
Nutrientes (nitrato, nitrito, amónia, 

Auto-analisador de fluxo directo 

 
Composição, abundância e biomassa 

Microscopia ótica e cálculos 

Granulometria de sedimentos 
Peneiração e equipamento para finos 

Teor em matéria orgânica dos Análise de carbono e azoto totais e 
orgânicos 

Origem da matéria orgânica dos 
Cromatografia 

Composição, abundância e biomassa 
Microscopia ótica e cálculos 

abundância (número/ 

Censos visuais e pesca Semestral/anual

, Cd 
ICP-MS 

 

Aquando da criação de uma APA, importa definir um conjunto pré-definido de 
partir da situação de referência 

cuja responsabilidade poderá 

se um conjunto dos parâmetros ambientais, que à partida é 
 

Monitorização da qualidade ambiental nas APAs: parâmetros, procedimento 

Frequência 
/observações 

Semanal 
Semanal 
Semanal 
Semanal 
Semanal 
Semanal 

Mensal 

Mensal 

Trimestral 

Semestral 

Semestral 

Semestral 

Semestral 

Semestral/anual 

Semestral 
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7.2. Breve descrição das m

De seguida descrevem-se de forma resumida as principais metodologias que poderão 
ser utilizadas para cada uma das componentes do programa de monitorização.

 

7.2.1. Aspectos físico-químicos 

As amostras de água serão colhidas com garrafas de 
fundo, colocadas em recipientes previamente descontaminados e transportadas para 
laboratório. Estas serão divididas em diversas alíquotas em 
efetuar.  

A amostragem de sedimentos será efetuada com uma draga 
do sedimento será removida e preservada a 4 

Os organismos serão capturados/pescados ou recolhidos através de dragas, separados 
por espécie, distribuídos por classes de tamanho e retirado o músculo (sem pele) e 
fígado ou vísceras tendo em vista a realização de análises químicas.

 

Temperatura, pH, sólidos totais em suspensão, salinidade, transparência e 
oxigénio dissolvido 

Estes parâmetros serão determinados 
modo a assegurar a exatidão dos resultados obtidos, estes parâmetros são previamente 
calibrados em laboratório. A quantificação da concentração de oxigénio será efetuada 
por potenciometria ou pelo método de 
de Secchi. 

 

Metais na fração dissolvida 

As amostras de água são colocadas em fracos HDPE e imersa uma unidade DGT 
(Diffusive Gradients in Thin films) durante 24 horas a temperatura e velocidad
agitação constante (Davison et al., 2000). O processo de extração corresponde à difusão 
dos metais dissolvidos (fracção <0.45 µm) através de uma membrana de nitrato de 
celulose e retenção em resina quelante. Posteriormente esta resina será eluída numa
solução de HNO3 e determinado o teor de metais por ICP

Para as determinações de Hg as amostras de água serão filtradas através de membranas 
de acetato de celulose com 0.45 µm de porosidade. A solução filtrada será acidificada a 
pH <2 com HNO3 e oxidada a matéria orgânica através da adição de persulfato de sódio 
e exposição a radiação UV de acordo com o método descrito por Montegomery et al. 
(1995). As amostras foram seguidamente analisadas por espectroscopia de 
fluorescência atómica com vapor frio.

 

Metais em organismos 

As amostras de organismos serão liofilizadas, moídas e dissolvidas com uma mistura de 
soluções ácidas, de forma a realizar um ataque total da matriz biológica (Vale et al., 
1998). A análise quantitativa de metais será efe
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Breve descrição das metodologias de monitorização 

se de forma resumida as principais metodologias que poderão 
ser utilizadas para cada uma das componentes do programa de monitorização.

químicos  

As amostras de água serão colhidas com garrafas de Niskin, próximo da superfície e do 
fundo, colocadas em recipientes previamente descontaminados e transportadas para 
laboratório. Estas serão divididas em diversas alíquotas em função do tipo de análise a 

A amostragem de sedimentos será efetuada com uma draga Smith-McIntyre

do sedimento será removida e preservada a 4 ⁰C até início dos procedimentos analíticos

Os organismos serão capturados/pescados ou recolhidos através de dragas, separados 
pécie, distribuídos por classes de tamanho e retirado o músculo (sem pele) e 

fígado ou vísceras tendo em vista a realização de análises químicas. 

Temperatura, pH, sólidos totais em suspensão, salinidade, transparência e 

s serão determinados in situ com uma sonda multi-paramétrica. De 
modo a assegurar a exatidão dos resultados obtidos, estes parâmetros são previamente 
calibrados em laboratório. A quantificação da concentração de oxigénio será efetuada 

pelo método de Winkler. A transparência será mediada com disco 

As amostras de água são colocadas em fracos HDPE e imersa uma unidade DGT 
(Diffusive Gradients in Thin films) durante 24 horas a temperatura e velocidad
agitação constante (Davison et al., 2000). O processo de extração corresponde à difusão 
dos metais dissolvidos (fracção <0.45 µm) através de uma membrana de nitrato de 
celulose e retenção em resina quelante. Posteriormente esta resina será eluída numa

e determinado o teor de metais por ICP-MS. 

Para as determinações de Hg as amostras de água serão filtradas através de membranas 
de acetato de celulose com 0.45 µm de porosidade. A solução filtrada será acidificada a 

a a matéria orgânica através da adição de persulfato de sódio 
e exposição a radiação UV de acordo com o método descrito por Montegomery et al. 
(1995). As amostras foram seguidamente analisadas por espectroscopia de 
fluorescência atómica com vapor frio. 

As amostras de organismos serão liofilizadas, moídas e dissolvidas com uma mistura de 
soluções ácidas, de forma a realizar um ataque total da matriz biológica (Vale et al., 

quantitativa de metais será efetuada por ICP-MS ou espectrofotometria 

 

se de forma resumida as principais metodologias que poderão 
ser utilizadas para cada uma das componentes do programa de monitorização. 

, próximo da superfície e do 
fundo, colocadas em recipientes previamente descontaminados e transportadas para 

função do tipo de análise a 

McIntyre. A camada 
C até início dos procedimentos analíticos 

Os organismos serão capturados/pescados ou recolhidos através de dragas, separados 
pécie, distribuídos por classes de tamanho e retirado o músculo (sem pele) e 

Temperatura, pH, sólidos totais em suspensão, salinidade, transparência e 

paramétrica. De 
modo a assegurar a exatidão dos resultados obtidos, estes parâmetros são previamente 
calibrados em laboratório. A quantificação da concentração de oxigénio será efetuada 

. A transparência será mediada com disco 

As amostras de água são colocadas em fracos HDPE e imersa uma unidade DGT 
(Diffusive Gradients in Thin films) durante 24 horas a temperatura e velocidade de 
agitação constante (Davison et al., 2000). O processo de extração corresponde à difusão 
dos metais dissolvidos (fracção <0.45 µm) através de uma membrana de nitrato de 
celulose e retenção em resina quelante. Posteriormente esta resina será eluída numa 

Para as determinações de Hg as amostras de água serão filtradas através de membranas 
de acetato de celulose com 0.45 µm de porosidade. A solução filtrada será acidificada a 

a a matéria orgânica através da adição de persulfato de sódio 
e exposição a radiação UV de acordo com o método descrito por Montegomery et al. 
(1995). As amostras foram seguidamente analisadas por espectroscopia de 

As amostras de organismos serão liofilizadas, moídas e dissolvidas com uma mistura de 
soluções ácidas, de forma a realizar um ataque total da matriz biológica (Vale et al., 

ou espectrofotometria 
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de absorção atómica. A determinação da concentração de metais será efectuada pelo 
método de adição padrão de modo a reduzir os efeitos de matriz.

 

Metais em sedimentos 

Para a determinação de metais pesados as amostras de sedimento se
num almofariz de ágata.  

Serão feitos dois tipos de mineralizações:

1) Para a análise de zinco (Zn), cobre (Cu), chumbo (Pb), crómio (Cr), níquel (Ni), 
arsénio (As) e cádmio (Cd) os sedimentos serão digeridos com uma mistura de 
HNO3 e H2O2 em diversos passos a 95 
1996). Os teores de metais serão determinados por ICP
de absorção atómica. 

2) Para a determinação de mercúrio (Hg) as
por espectrometria de absorção atómica com pré
ouro através de um analisador de mercúrio da LECO, modelo AMA 254. 

As concentrações de cada metal serão determinadas através do método de adição 
padrão ou por interpolação em curva de cal

 

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos 

A cada amostra de sedimento, sedimentos em suspensão ou organismos adiciona
padrão interno deuterado (SUPELCO), composto por d10
d12-criseno, d12-perileno e em seguida pro
hexano:acetona (1:1). No caso dos sedimentos, adiciona
ativado para remoção do enxofre. As amostras serão purificadas numa coluna 
cromatográfica de sílica:alumina (1:1), sendo os compost
hexano:diclorometano (9:1) e 40 ml de hexano:diclorometano (4:1). Por último, a 
amostra será concentrada e os PAH analisados por cromatografia gasosa acoplada a 
espectrometria de massa (GC-
em modo SIM (Selected Ion Monitoring mode). Estes compostos serão identificados com 
base na comparação dos tempos de retenção e na razão dos iões (m/z) de uma solução 
padrão de PAH, de marca NIST (SRM 2260a), contendo os mesmos analitos. A 
quantificação será efetuada através de retas de calibração com pelo menos cinco 
concentrações dessa solução padrão. O limite de deteção para estes compostos será 0,01 
ng.g-1. A validação dos resultados será efetuada através da análise de padrões 
internacionais certificados (National Research Council of Canada

Geological Survey) ou de soluções padrão. As metodologias aplicadas estão publicadas 
em revistas científicas de reconhecida credibilidade.

 

Biomarcadores orgânicos  

Para a análise de biomarcadores orgânicos em sedimentos, as amostras são liofilizadas e 
cerca de 10 g são extraídas com sonda ultrasónica, sequencialmente com metanol, 
metanol/diclorometano (1:1) e diclorometano (três vezes cada solvente). Juntam
diversos extratos, concentram-
um padrão interno teteracosano deuterado (C24D50).Os extratos são metilado com 
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de absorção atómica. A determinação da concentração de metais será efectuada pelo 
método de adição padrão de modo a reduzir os efeitos de matriz. 

Para a determinação de metais pesados as amostras de sedimento serão secas e moídas 

Serão feitos dois tipos de mineralizações: 

Para a análise de zinco (Zn), cobre (Cu), chumbo (Pb), crómio (Cr), níquel (Ni), 
arsénio (As) e cádmio (Cd) os sedimentos serão digeridos com uma mistura de 

em diversos passos a 95 ⁰C de acordo com o método EPA 3050B (EPA, 
1996). Os teores de metais serão determinados por ICP-MS e espectrofotometria 

Para a determinação de mercúrio (Hg) as amostras serão analisadas dire
ectrometria de absorção atómica com pré-concentração em amálgama de 

ouro através de um analisador de mercúrio da LECO, modelo AMA 254. 

As concentrações de cada metal serão determinadas através do método de adição 
padrão ou por interpolação em curva de calibração. 

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos  

A cada amostra de sedimento, sedimentos em suspensão ou organismos adiciona
padrão interno deuterado (SUPELCO), composto por d10-acenafteno, d10

perileno e em seguida procede-se à extração em equipamento ASE com 
hexano:acetona (1:1). No caso dos sedimentos, adiciona-se ao extrato obtido, cobre 
ativado para remoção do enxofre. As amostras serão purificadas numa coluna 
cromatográfica de sílica:alumina (1:1), sendo os compostos PAH eluídos com 30 ml de 
hexano:diclorometano (9:1) e 40 ml de hexano:diclorometano (4:1). Por último, a 
amostra será concentrada e os PAH analisados por cromatografia gasosa acoplada a 

-MS), com o equipamento GCQ trace Finnigan, operando 
em modo SIM (Selected Ion Monitoring mode). Estes compostos serão identificados com 
base na comparação dos tempos de retenção e na razão dos iões (m/z) de uma solução 
padrão de PAH, de marca NIST (SRM 2260a), contendo os mesmos analitos. A 

ntificação será efetuada através de retas de calibração com pelo menos cinco 
concentrações dessa solução padrão. O limite de deteção para estes compostos será 0,01 

1. A validação dos resultados será efetuada através da análise de padrões 
National Research Council of Canada e United States 

) ou de soluções padrão. As metodologias aplicadas estão publicadas 
em revistas científicas de reconhecida credibilidade. 

rcadores orgânicos em sedimentos, as amostras são liofilizadas e 
cerca de 10 g são extraídas com sonda ultrasónica, sequencialmente com metanol, 
metanol/diclorometano (1:1) e diclorometano (três vezes cada solvente). Juntam

-se num evaporador rotativo e, seguidamente, adiciona
um padrão interno teteracosano deuterado (C24D50).Os extratos são metilado com 

 

de absorção atómica. A determinação da concentração de metais será efectuada pelo 

rão secas e moídas 

Para a análise de zinco (Zn), cobre (Cu), chumbo (Pb), crómio (Cr), níquel (Ni), 
arsénio (As) e cádmio (Cd) os sedimentos serão digeridos com uma mistura de 

C de acordo com o método EPA 3050B (EPA, 
MS e espectrofotometria 

amostras serão analisadas diretamente 
concentração em amálgama de 

ouro através de um analisador de mercúrio da LECO, modelo AMA 254.  

As concentrações de cada metal serão determinadas através do método de adição 

A cada amostra de sedimento, sedimentos em suspensão ou organismos adiciona-se um 
acenafteno, d10-fenantreno, 

se à extração em equipamento ASE com 
se ao extrato obtido, cobre 

ativado para remoção do enxofre. As amostras serão purificadas numa coluna 
os PAH eluídos com 30 ml de 

hexano:diclorometano (9:1) e 40 ml de hexano:diclorometano (4:1). Por último, a 
amostra será concentrada e os PAH analisados por cromatografia gasosa acoplada a 

an, operando 
em modo SIM (Selected Ion Monitoring mode). Estes compostos serão identificados com 
base na comparação dos tempos de retenção e na razão dos iões (m/z) de uma solução 
padrão de PAH, de marca NIST (SRM 2260a), contendo os mesmos analitos. A 

ntificação será efetuada através de retas de calibração com pelo menos cinco 
concentrações dessa solução padrão. O limite de deteção para estes compostos será 0,01 

1. A validação dos resultados será efetuada através da análise de padrões 
United States 

) ou de soluções padrão. As metodologias aplicadas estão publicadas 

rcadores orgânicos em sedimentos, as amostras são liofilizadas e 
cerca de 10 g são extraídas com sonda ultrasónica, sequencialmente com metanol, 
metanol/diclorometano (1:1) e diclorometano (três vezes cada solvente). Juntam-se os 

se num evaporador rotativo e, seguidamente, adiciona-se 
um padrão interno teteracosano deuterado (C24D50).Os extratos são metilado com 
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diazometano em éter dietílico e purificados numa coluna de silica gel e eluidos com 
acetato de etilo. A fracção total
orgânicos (ácidos gordo, álcoois
acoplada a espectrometria de massa descrita em Ferreira et al. (2001).

 

Sulfato e nutrientes dissolvidos 

As amostras de água são filtradas através de membranas de policarbonato (0.45 µm) e 
preservadas a –20 ⁰C até análise dos nutrientes. Os compostos de azoto serão analisados 
por colorimetria num autoanalisador de acordo com as metodologias descritas em 
Falcão (1997) e Grasshoff (1976). O teor de sulfatos será determinado por turbidimetria 
de acordo com o método descrito por Eaton et al. (1995).

 

7.2.2. Fitoplâncton, produção primária 

Comunidade fitoplanctónica e produção primária

Tendo em vista a determinação da biomassa fitoplactónica e produção primária serão 
recolhidas amostras de água será ef
fluorescência e perto do fundo. Amostras de 250ml de água serão recolhidas em 
triplicado e filtradas através de membranas de nitrato de celulose (0.45 µm), sendo os 
filtros guardados a –20 ºC até análise da concentração de clorofila a pelo método 
fluorimétrico (Holm-Hansen et al., 1965) utilizando um espectrofluorómetro Hitachi F
7000. Para a análise da produ
1952) as amostras de água (em triplicado) serão previamente inoculadas com 14C e 
incubadas in situ nos 3 níveis de profundidade, durante 2 a 4 horas em torno do meio 
dia-solar. Para determinação da radioat
Counter 6500. A análise qualitativa e quantitativa das comunidades de fitoplâncton será 
efetuada em microscópio de inversão através da técnica de Utermölh, após 
sedimentação de sub-amostras de 50ml (Hasle, 1978
organismos será feita sempre que possível até ao nível da espécie recorrendo a recentes 
publicações de taxonomia. 

 

Comunidade zooplanctónica 

O zooplâncton será recolhido através de arrastos, do fundo até superfície, com redes 
WP2 de malhagem 50µm e 200µm. A identificação e contagem de organismos será 
realizada com lupa binocular, usando
1/50 a 1/100. A identificação dos organismos será feita sempre que possível até ao nível 
do género, distinguindo juvenis de adultos, recorrendo às mais recentes publicações de 
taxonomia. A biomassa desta fracão zooplanctónica medir
peso seco.  Para a fração 50µm 200µm usar
Neste caso, a identificação será realizada ao nível dos grandes grupos e com trabalho 
complementar recorrendo a microscópio de inversão para quantificação dos ciliados. A 
biomassa desta fração será estimada a partir de medições do tamanho dos organismos 
capturados. 

Tendo em vista a determinação da herbivoria de zooplâncton sobre o fitoplâncton,  será 
estimada a taxa de alimentação total do zooplâncton sobre o fitoplâncton com 
experiências de incubação in situ
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diazometano em éter dietílico e purificados numa coluna de silica gel e eluidos com 
acetato de etilo. A fracção total de lípidos é sililada com BSTFA. Os biomarcadores 

álcoois, esteróis, etc.) são analisados por cromatografia gasosa 
acoplada a espectrometria de massa descrita em Ferreira et al. (2001). 

Sulfato e nutrientes dissolvidos  

amostras de água são filtradas através de membranas de policarbonato (0.45 µm) e 
C até análise dos nutrientes. Os compostos de azoto serão analisados 

por colorimetria num autoanalisador de acordo com as metodologias descritas em 
1997) e Grasshoff (1976). O teor de sulfatos será determinado por turbidimetria 

de acordo com o método descrito por Eaton et al. (1995). 

produção primária e zooplâncton 

Comunidade fitoplanctónica e produção primária 

eterminação da biomassa fitoplactónica e produção primária serão 
recolhidas amostras de água será efetuada a três profundidades: superfície, máximo de 
fluorescência e perto do fundo. Amostras de 250ml de água serão recolhidas em 

vés de membranas de nitrato de celulose (0.45 µm), sendo os 
20 ºC até análise da concentração de clorofila a pelo método 

Hansen et al., 1965) utilizando um espectrofluorómetro Hitachi F
7000. Para a análise da produção primária com o método do 14C (Steeman
1952) as amostras de água (em triplicado) serão previamente inoculadas com 14C e 

nos 3 níveis de profundidade, durante 2 a 4 horas em torno do meio 
solar. Para determinação da radioatividade utilizar-se-á um Liquid Scintillation 

Counter 6500. A análise qualitativa e quantitativa das comunidades de fitoplâncton será 
efetuada em microscópio de inversão através da técnica de Utermölh, após 

amostras de 50ml (Hasle, 1978 a,b). A identificação dos 
organismos será feita sempre que possível até ao nível da espécie recorrendo a recentes 

 

O zooplâncton será recolhido através de arrastos, do fundo até superfície, com redes 
de malhagem 50µm e 200µm. A identificação e contagem de organismos será 

realizada com lupa binocular, usando-se para a fracção >200µm sub-amostragens de 
1/50 a 1/100. A identificação dos organismos será feita sempre que possível até ao nível 

stinguindo juvenis de adultos, recorrendo às mais recentes publicações de 
taxonomia. A biomassa desta fracão zooplanctónica medir-se-á por determinação de 
peso seco.  Para a fração 50µm 200µm usar-se-ão sub-amostragens de 1/100 a 1/500. 

ificação será realizada ao nível dos grandes grupos e com trabalho 
complementar recorrendo a microscópio de inversão para quantificação dos ciliados. A 
biomassa desta fração será estimada a partir de medições do tamanho dos organismos 

vista a determinação da herbivoria de zooplâncton sobre o fitoplâncton,  será 
estimada a taxa de alimentação total do zooplâncton sobre o fitoplâncton com 

in situ de amostras de água, nos 3 níveis de profundidade e 

 

diazometano em éter dietílico e purificados numa coluna de silica gel e eluidos com 
de lípidos é sililada com BSTFA. Os biomarcadores 

, esteróis, etc.) são analisados por cromatografia gasosa 

amostras de água são filtradas através de membranas de policarbonato (0.45 µm) e 
C até análise dos nutrientes. Os compostos de azoto serão analisados 

por colorimetria num autoanalisador de acordo com as metodologias descritas em 
1997) e Grasshoff (1976). O teor de sulfatos será determinado por turbidimetria 

eterminação da biomassa fitoplactónica e produção primária serão 
uada a três profundidades: superfície, máximo de 

fluorescência e perto do fundo. Amostras de 250ml de água serão recolhidas em 
vés de membranas de nitrato de celulose (0.45 µm), sendo os 

20 ºC até análise da concentração de clorofila a pelo método 
Hansen et al., 1965) utilizando um espectrofluorómetro Hitachi F-

ção primária com o método do 14C (Steeman-Nielsen, 
1952) as amostras de água (em triplicado) serão previamente inoculadas com 14C e 

nos 3 níveis de profundidade, durante 2 a 4 horas em torno do meio 
á um Liquid Scintillation 

Counter 6500. A análise qualitativa e quantitativa das comunidades de fitoplâncton será 
efetuada em microscópio de inversão através da técnica de Utermölh, após 

a,b). A identificação dos 
organismos será feita sempre que possível até ao nível da espécie recorrendo a recentes 

O zooplâncton será recolhido através de arrastos, do fundo até superfície, com redes 
de malhagem 50µm e 200µm. A identificação e contagem de organismos será 

amostragens de 
1/50 a 1/100. A identificação dos organismos será feita sempre que possível até ao nível 

stinguindo juvenis de adultos, recorrendo às mais recentes publicações de 
á por determinação de 

amostragens de 1/100 a 1/500. 
ificação será realizada ao nível dos grandes grupos e com trabalho 

complementar recorrendo a microscópio de inversão para quantificação dos ciliados. A 
biomassa desta fração será estimada a partir de medições do tamanho dos organismos 

vista a determinação da herbivoria de zooplâncton sobre o fitoplâncton,  será 
estimada a taxa de alimentação total do zooplâncton sobre o fitoplâncton com 

de amostras de água, nos 3 níveis de profundidade e  
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usando as diferenças na concentração de clorofila a após incubação. Para verificar o 
efeito discriminado da herbivoria em microalgas >20µm, irão recolher
incubadas, da profundidade da fluorescência máxima, para contagem e identificação do 
fitoplâncton. Esta efetuar-se-á ao nível de grandes grupos, distinguindo as fracções 
<30µm e >30µm, usando uma sub
pormenorizar a estimativa de herbivoria total na comunidade, irá medir
alimentação de crustáceos d
fluorescence” (Mackas e Bohrer, 1976). Os arrastos com rede de 50µm serão separados 
em frações 50µm -200µm e >200µm, a congelar imediatamente em azoto líquido. O 
cálculo desta taxa usará as medições da concen
determinado número de organismos.

 

7.2.3. Macrofauna bentónica 

De acordo com o Decreto Regulamentar n.º 9/2008 de 18 de Março, deverá estudar
composição, abundância e biomassa dos povoamentos bentónicos com uma 
periodicidade trimestral. No entanto, considera
do ambiente sedimentar não deverão ser sentidas em períodos de tempo tão curtos, daí 
que devem ser reduzidas a duas amostragens anuais. Deste modo deverão ser levadas a 
cabo campanhas entre Março e Abril (início da Primavera) e no final do Verão princípio 
do Outono (Setembro-Outubro). Serão amostradas 16 estações, sendo oito (8) dentro e 
oito (8) fora da área impactada, 
Este estudo deverá ser realizado ao longo de cinco anos.

Figura 7.2.3.1 – Indicação previsíve
referência das APAAs de Tavira (esquerda) e Aveiro (direita) e das zonas contíguas no
Primavera e início do Outono. 
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erenças na concentração de clorofila a após incubação. Para verificar o 
efeito discriminado da herbivoria em microalgas >20µm, irão recolher-se amostras pós
incubadas, da profundidade da fluorescência máxima, para contagem e identificação do 

á ao nível de grandes grupos, distinguindo as fracções 
<30µm e >30µm, usando uma sub-amostragem de 25/250ml. Para complementar e 
pormenorizar a estimativa de herbivoria total na comunidade, irá medir-
alimentação de crustáceos dominantes sobre o fitoplâncton pelo método “gut 
fluorescence” (Mackas e Bohrer, 1976). Os arrastos com rede de 50µm serão separados 

200µm e >200µm, a congelar imediatamente em azoto líquido. O 
cálculo desta taxa usará as medições da concentração de clorofila a no interior de 
determinado número de organismos. 

 

De acordo com o Decreto Regulamentar n.º 9/2008 de 18 de Março, deverá estudar
composição, abundância e biomassa dos povoamentos bentónicos com uma 
periodicidade trimestral. No entanto, considera-se que as potenciais alterações ao 

dimentar não deverão ser sentidas em períodos de tempo tão curtos, daí 
que devem ser reduzidas a duas amostragens anuais. Deste modo deverão ser levadas a 
cabo campanhas entre Março e Abril (início da Primavera) e no final do Verão princípio 

Outubro). Serão amostradas 16 estações, sendo oito (8) dentro e 
oito (8) fora da área impactada, sendo estas consideradas de controlo (Figura 7.2.3.1)
Este estudo deverá ser realizado ao longo de cinco anos. 

Indicação previsível das estações de recolha de amostras para caracterização de 
s de Tavira (esquerda) e Aveiro (direita) e das zonas contíguas no

 

erenças na concentração de clorofila a após incubação. Para verificar o 
se amostras pós-

incubadas, da profundidade da fluorescência máxima, para contagem e identificação do 
á ao nível de grandes grupos, distinguindo as fracções 

amostragem de 25/250ml. Para complementar e 
-se a taxa de 

ominantes sobre o fitoplâncton pelo método “gut 
fluorescence” (Mackas e Bohrer, 1976). Os arrastos com rede de 50µm serão separados 

200µm e >200µm, a congelar imediatamente em azoto líquido. O 
no interior de 

De acordo com o Decreto Regulamentar n.º 9/2008 de 18 de Março, deverá estudar-se a 
composição, abundância e biomassa dos povoamentos bentónicos com uma 

se que as potenciais alterações ao nível 
dimentar não deverão ser sentidas em períodos de tempo tão curtos, daí 

que devem ser reduzidas a duas amostragens anuais. Deste modo deverão ser levadas a 
cabo campanhas entre Março e Abril (início da Primavera) e no final do Verão princípio 

Outubro). Serão amostradas 16 estações, sendo oito (8) dentro e 
(Figura 7.2.3.1). 

 

das estações de recolha de amostras para caracterização de 
s de Tavira (esquerda) e Aveiro (direita) e das zonas contíguas no final da 
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 A colheita de amostras será se
m2). Por estação, deverão recolher
comunidades de macrofauna bentónica e um destinado ao estudo da granulometria do 
sedimento e da matéria orgânica, dois dos parâmetro
destes povoamentos. Idealmente, deverá, igualmente, analisar
redução no sedimento.  

De sublinhar que a recolha de amostras de bentos deve ser acompanha com a recolha 
simultânea de amostras para caracterização sedimentar (física e química), por forma a 
relacionar os povoamentos macrobentónicos com os diferentes parâmetros ambientais. 
Esta caracterização deverá ser efetuada por outras equipas.

As amostras destinadas ao estudo das comunidades de macrofauna bentónica deverão 
ser lavadas sobre um crivo de 0.5 mm de malha, de forma a eliminar o sedimento mais 
fino. O material retido no crivo ser
etiquetadas, e conservado em formol a 4%, neutralizado com borato de sódio, ao qual 
será adicionado o corante vital Rosa de Bengal, para melhor visualização dos 
organismos aquando do processo de triagem. O materi
posteriormente, lavado uma vez mais sobre um crivo da mesma malha, por forma a 
eliminar a solução de formol e os finos ainda presentes. O material retido no crivo será, 
então, triado, separando os animais em grandes grupos taxonómicos, 
conservados em etanol a 70%. A identificação deverá sempre que possível ser realizada 
ao nível específico. Os organismos de cada espécie deverão ser contados por replicado e 
posteriormente pesados numa balança com precisão 0.001g.

 

 

7.2.4. Recursos haliêuticos 

Interacção entre a produção aquícola e os bancos naturais de bivalves

A produção de bivalves em mar
bivalves e que são explorados pela frota artesanal da ganchorra pelo que se torna 
necessário monitorizar a distribuição e abundância das espécies comercias (conquilha 
Donax trunculus, amêijoa-branca 
longueirão/navalha Ensis siliqua

alimento disponível em consequências da elevada taxa de filtração das espécies 
produzidas mar-aberto e da ingestão massiva de larvas das espécies comerciais por 
mexilhão e ostra, as espécies normalmente produzidas.  

Deverá ser realizada uma campanha de pesca anual,
seguinte esquema de amostragem: A costa será dividida em perfis orientados no sentido 
norte-sul e distanciados de meia
uma braça - 1.8 metros). Estas estações ocupam a fai
e 25 metros na costa algarvia e 3 e 40 m na zona Ocidental norte. Para cada perfil serão 
selecionadas, aleatoriamente, 3 a 4 estações. Em cada estação será efectuado um arrasto 
com a duração de 5 minutos a uma velocidade
simultaneamente com duas ganchorras, sendo uma delas adaptada à pesca do 
longueirão e a outra adaptada à pesca da amêijoa.

 

Instituto Português do Mar e da Atmosfera, I.P. 

Rua C – Aeroporto de Lisboa 

A colheita de amostras será sempre efetuada recorrendo a uma draga Van Veen

m2). Por estação, deverão recolher-se três replicados, destinados ao estudo das 
comunidades de macrofauna bentónica e um destinado ao estudo da granulometria do 
sedimento e da matéria orgânica, dois dos parâmetros indispensáveis à caracterização 
destes povoamentos. Idealmente, deverá, igualmente, analisar-se o potencial de oxi

De sublinhar que a recolha de amostras de bentos deve ser acompanha com a recolha 
simultânea de amostras para caracterização sedimentar (física e química), por forma a 
relacionar os povoamentos macrobentónicos com os diferentes parâmetros ambientais. 

caracterização deverá ser efetuada por outras equipas. 

As amostras destinadas ao estudo das comunidades de macrofauna bentónica deverão 
ser lavadas sobre um crivo de 0.5 mm de malha, de forma a eliminar o sedimento mais 
fino. O material retido no crivo será guardado em caixas plásticas, devidamente 
etiquetadas, e conservado em formol a 4%, neutralizado com borato de sódio, ao qual 
será adicionado o corante vital Rosa de Bengal, para melhor visualização dos 
organismos aquando do processo de triagem. O material preservado será, 
posteriormente, lavado uma vez mais sobre um crivo da mesma malha, por forma a 
eliminar a solução de formol e os finos ainda presentes. O material retido no crivo será, 
então, triado, separando os animais em grandes grupos taxonómicos, posteriormente 
conservados em etanol a 70%. A identificação deverá sempre que possível ser realizada 
ao nível específico. Os organismos de cada espécie deverão ser contados por replicado e 
posteriormente pesados numa balança com precisão 0.001g. 

Interacção entre a produção aquícola e os bancos naturais de bivalves 

A produção de bivalves em mar-aberto poderá ter um impacte nos bancos naturais de 
bivalves e que são explorados pela frota artesanal da ganchorra pelo que se torna 

cessário monitorizar a distribuição e abundância das espécies comercias (conquilha 
branca Spisula solida, pé-de-burrinho Chamelea gallina

Ensis siliqua). Este impacte poderá decorrer da diminuição do 
isponível em consequências da elevada taxa de filtração das espécies 

aberto e da ingestão massiva de larvas das espécies comerciais por 
mexilhão e ostra, as espécies normalmente produzidas.   

Deverá ser realizada uma campanha de pesca anual, durante cinco anos, seguindo o 
seguinte esquema de amostragem: A costa será dividida em perfis orientados no sentido 

sul e distanciados de meia-milha onde serão definidas estações (distanciadas de 
1.8 metros). Estas estações ocupam a faixa definida pelas batimétricas de 3 

e 25 metros na costa algarvia e 3 e 40 m na zona Ocidental norte. Para cada perfil serão 
selecionadas, aleatoriamente, 3 a 4 estações. Em cada estação será efectuado um arrasto 
com a duração de 5 minutos a uma velocidade constante de 1.5 nós, operando 
simultaneamente com duas ganchorras, sendo uma delas adaptada à pesca do 
longueirão e a outra adaptada à pesca da amêijoa. 

 

Van Veen (0,05 
se três replicados, destinados ao estudo das 

comunidades de macrofauna bentónica e um destinado ao estudo da granulometria do 
s indispensáveis à caracterização 

se o potencial de oxi-

De sublinhar que a recolha de amostras de bentos deve ser acompanha com a recolha 
simultânea de amostras para caracterização sedimentar (física e química), por forma a 
relacionar os povoamentos macrobentónicos com os diferentes parâmetros ambientais. 

As amostras destinadas ao estudo das comunidades de macrofauna bentónica deverão 
ser lavadas sobre um crivo de 0.5 mm de malha, de forma a eliminar o sedimento mais 

á guardado em caixas plásticas, devidamente 
etiquetadas, e conservado em formol a 4%, neutralizado com borato de sódio, ao qual 
será adicionado o corante vital Rosa de Bengal, para melhor visualização dos 

al preservado será, 
posteriormente, lavado uma vez mais sobre um crivo da mesma malha, por forma a 
eliminar a solução de formol e os finos ainda presentes. O material retido no crivo será, 

posteriormente 
conservados em etanol a 70%. A identificação deverá sempre que possível ser realizada 
ao nível específico. Os organismos de cada espécie deverão ser contados por replicado e 

 

aberto poderá ter um impacte nos bancos naturais de 
bivalves e que são explorados pela frota artesanal da ganchorra pelo que se torna 

cessário monitorizar a distribuição e abundância das espécies comercias (conquilha 
Chamelea gallina e 

). Este impacte poderá decorrer da diminuição do 
isponível em consequências da elevada taxa de filtração das espécies 

aberto e da ingestão massiva de larvas das espécies comerciais por 

durante cinco anos, seguindo o 
seguinte esquema de amostragem: A costa será dividida em perfis orientados no sentido 

milha onde serão definidas estações (distanciadas de 
xa definida pelas batimétricas de 3 

e 25 metros na costa algarvia e 3 e 40 m na zona Ocidental norte. Para cada perfil serão 
selecionadas, aleatoriamente, 3 a 4 estações. Em cada estação será efectuado um arrasto 

constante de 1.5 nós, operando 
simultaneamente com duas ganchorras, sendo uma delas adaptada à pesca do 
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Outros recursos (ex. ictiofauna)

Serão utilizadas duas técnicas de amostragem: uma não destrutiva 
(observação/contagem direta em mergulho e marcação dos peixes com dispositivos 
eletrónicos) e outra destrutiva (pesca com diferentes artes, tais como: redes de 
emalhar/ tresmalho, armadilhas e arpão). É de salientar que estes métodos são 
complementares, sendo indispensáveis para compilar de forma exaustiva a ictiofauna 
associada às estruturas de produção aquícola:

i) Métodos não destrutivos (ou diretos) 
indicados para estudar alguns aspetos da comunidade ictiológica mais 
estruturas, designadamente a sua composição e estrutura, abundância, biomassa, 
bem como as suas variações e o comportamento (Santos, 1997). A partir dos 
diferentes métodos disponíveis na bibliografia, das características das estruturas 
de cultivo e condições ambientais, serão utilizados censos visuais e marcações com 
dispositivos acústicos (telemetria):

• Censos visuais – serão utilizados três métodos 
o observador nada livremente em torno das estruturas, registan
durante um determinado período; transectos em que o mergulhador efetua o 
registo num dado volume de água; e as contagens em pontos fixos, em que o 
observador efetua as contagen
girando em torno de si p

• Marcações – esta técnica consiste em inserir um dispositivo (emissor) acústico 
na cavidade abdominal do peixe, cujos sinais são detetados por uma rede de 
recetores colocados na zona de estudo. Por interpolação dos sinais recebidos, é 
possível conhecer os movimentos dos peixes marcados na zona.

 

ii) Métodos destrutivos (ou indiretos) que consistem na captura de pescado, 
utilizando para tal artes de pesca, que se mostram úteis num contexto espacial 
mais alargado, sendo fundamental para averiguar os ef
pesqueiro. Assim, utilizar
fundeadas, armadilhas, e outras artes em função das práticas de pesca e 
povoamentos locais. 

No que respeita especificamente ao estudo da biologia e ecologia alim
principais espécies colonizadoras das estruturas, os exemplares capturados serão 
pesados (peso total) e medidos (ex. comprimento total no caso dos peixes) e recolher
se-ão as gónadas e os estômagos que serão igualmente pesados. Por outro lado, se
determinado o sexo dos indivíduos e atribuído o respe
macroscópico. Quanto aos itens alimentares serão identificados até ao nível taxonómico 
mais baixo possível. Todos os itens serão contabilizados e pesados individualmente 
(peso húmido). O material não identificável e os detritos orgânicos serão classificados 
como detritos e/ou matéria orgânica e contabilizados como um item unitário. Os 
diferentes tipos de algas e angiospérmicas marinhas encontrados, independentemente 
do número de fragmentos, serão contabilizados como um único componente alimentar.
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Outros recursos (ex. ictiofauna) 

Serão utilizadas duas técnicas de amostragem: uma não destrutiva 
(observação/contagem direta em mergulho e marcação dos peixes com dispositivos 
eletrónicos) e outra destrutiva (pesca com diferentes artes, tais como: redes de 
emalhar/ tresmalho, armadilhas e arpão). É de salientar que estes métodos são 

ndo indispensáveis para compilar de forma exaustiva a ictiofauna 
associada às estruturas de produção aquícola: 

i) Métodos não destrutivos (ou diretos) – estes métodos são particularmente 
indicados para estudar alguns aspetos da comunidade ictiológica mais 
estruturas, designadamente a sua composição e estrutura, abundância, biomassa, 
bem como as suas variações e o comportamento (Santos, 1997). A partir dos 
diferentes métodos disponíveis na bibliografia, das características das estruturas 

ivo e condições ambientais, serão utilizados censos visuais e marcações com 
dispositivos acústicos (telemetria): 

serão utilizados três métodos - os percursos aleatórios, em que 
o observador nada livremente em torno das estruturas, registando as espécies 
durante um determinado período; transectos em que o mergulhador efetua o 
registo num dado volume de água; e as contagens em pontos fixos, em que o 
observador efetua as contagens em pontos aleatoriamente sele
girando em torno de si próprio. 

esta técnica consiste em inserir um dispositivo (emissor) acústico 
na cavidade abdominal do peixe, cujos sinais são detetados por uma rede de 
recetores colocados na zona de estudo. Por interpolação dos sinais recebidos, é 

cer os movimentos dos peixes marcados na zona. 

ii) Métodos destrutivos (ou indiretos) que consistem na captura de pescado, 
utilizando para tal artes de pesca, que se mostram úteis num contexto espacial 
mais alargado, sendo fundamental para averiguar os efeitos da APAs ao nível 
pesqueiro. Assim, utilizar-se-ão redes de emalhar de um e/ou três panos 
fundeadas, armadilhas, e outras artes em função das práticas de pesca e 

No que respeita especificamente ao estudo da biologia e ecologia alim
principais espécies colonizadoras das estruturas, os exemplares capturados serão 
pesados (peso total) e medidos (ex. comprimento total no caso dos peixes) e recolher

ão as gónadas e os estômagos que serão igualmente pesados. Por outro lado, se
indivíduos e atribuído o respetivo grau de maturação 

macroscópico. Quanto aos itens alimentares serão identificados até ao nível taxonómico 
mais baixo possível. Todos os itens serão contabilizados e pesados individualmente 

úmido). O material não identificável e os detritos orgânicos serão classificados 
como detritos e/ou matéria orgânica e contabilizados como um item unitário. Os 
diferentes tipos de algas e angiospérmicas marinhas encontrados, independentemente 

fragmentos, serão contabilizados como um único componente alimentar.

 

Serão utilizadas duas técnicas de amostragem: uma não destrutiva 
(observação/contagem direta em mergulho e marcação dos peixes com dispositivos 
eletrónicos) e outra destrutiva (pesca com diferentes artes, tais como: redes de 
emalhar/ tresmalho, armadilhas e arpão). É de salientar que estes métodos são 

ndo indispensáveis para compilar de forma exaustiva a ictiofauna 

estes métodos são particularmente 
indicados para estudar alguns aspetos da comunidade ictiológica mais associada às 
estruturas, designadamente a sua composição e estrutura, abundância, biomassa, 
bem como as suas variações e o comportamento (Santos, 1997). A partir dos 
diferentes métodos disponíveis na bibliografia, das características das estruturas 

ivo e condições ambientais, serão utilizados censos visuais e marcações com 

os percursos aleatórios, em que 
do as espécies 

durante um determinado período; transectos em que o mergulhador efetua o 
registo num dado volume de água; e as contagens em pontos fixos, em que o 

s em pontos aleatoriamente selecionados, 

esta técnica consiste em inserir um dispositivo (emissor) acústico 
na cavidade abdominal do peixe, cujos sinais são detetados por uma rede de 
recetores colocados na zona de estudo. Por interpolação dos sinais recebidos, é 

ii) Métodos destrutivos (ou indiretos) que consistem na captura de pescado, 
utilizando para tal artes de pesca, que se mostram úteis num contexto espacial 

eitos da APAs ao nível 
m e/ou três panos 

fundeadas, armadilhas, e outras artes em função das práticas de pesca e 

No que respeita especificamente ao estudo da biologia e ecologia alimentar das 
principais espécies colonizadoras das estruturas, os exemplares capturados serão 
pesados (peso total) e medidos (ex. comprimento total no caso dos peixes) e recolher-

ão as gónadas e os estômagos que serão igualmente pesados. Por outro lado, será 
tivo grau de maturação 

macroscópico. Quanto aos itens alimentares serão identificados até ao nível taxonómico 
mais baixo possível. Todos os itens serão contabilizados e pesados individualmente 

úmido). O material não identificável e os detritos orgânicos serão classificados 
como detritos e/ou matéria orgânica e contabilizados como um item unitário. Os 
diferentes tipos de algas e angiospérmicas marinhas encontrados, independentemente 

fragmentos, serão contabilizados como um único componente alimentar. 
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8. Considerações finais
Face ao exposto salienta-se que

• Para a caracterização adequada das condições ambientais das áreas previstas 
para a criação de APAs
obtenção de dados adicionais, particularmente em domínios onde existe uma 
lacuna de conhecimentos como sejam as características dos habitats, as 
comunidades bentónicas e as interações com outros usos d
entre os usos, destacam
haliêuticos, para além da pequena pesca, o transporte e o turismo. Embora possa 
estar disponível informação, que não foi coligida neste documento, parece
indispensável superar as lacunas 

• A coexistência das atividades inerentes aos usos tradicionais destes espaços, 
designadamente da pesca comercial e aquicultura em mar
equacionada de forma a minimizar potencia
marítimos. Deve ser dada particular atenção aos potenciais impactos na pequena 
pesca, dadas as limitações decorrentes da disponibilidade de recursos, bem como 
da autonomia das embarcações e da própria legislação que restr
áreas de atuação. 
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. Considerações finais 
que: 

Para a caracterização adequada das condições ambientais das áreas previstas 
s nas zonas de Tavira e Aveiro torna-se indispensável a 

obtenção de dados adicionais, particularmente em domínios onde existe uma 
lacuna de conhecimentos como sejam as características dos habitats, as 
comunidades bentónicas e as interações com outros usos das zonas propostas

destacam-se os relacionados com a exploração dos recursos 
haliêuticos, para além da pequena pesca, o transporte e o turismo. Embora possa 
estar disponível informação, que não foi coligida neste documento, parece

dispensável superar as lacunas de conhecimento acima referidas.  

tividades inerentes aos usos tradicionais destes espaços, 
designadamente da pesca comercial e aquicultura em mar-aberto, deve ser 
equacionada de forma a minimizar potenciais conflitos de uso destes espaços 
marítimos. Deve ser dada particular atenção aos potenciais impactos na pequena 
pesca, dadas as limitações decorrentes da disponibilidade de recursos, bem como 
da autonomia das embarcações e da própria legislação que restr

 

Para a caracterização adequada das condições ambientais das áreas previstas 
se indispensável a 

obtenção de dados adicionais, particularmente em domínios onde existe uma 
lacuna de conhecimentos como sejam as características dos habitats, as 

as zonas propostas. De 
a exploração dos recursos 

haliêuticos, para além da pequena pesca, o transporte e o turismo. Embora possa 
estar disponível informação, que não foi coligida neste documento, parece-nos 

 

tividades inerentes aos usos tradicionais destes espaços, 
aberto, deve ser 

is conflitos de uso destes espaços 
marítimos. Deve ser dada particular atenção aos potenciais impactos na pequena 
pesca, dadas as limitações decorrentes da disponibilidade de recursos, bem como 
da autonomia das embarcações e da própria legislação que restringe as suas 
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