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Resumo 

O estuário do Sado tem sido objeto de vários estudos para avaliar o impacto de pressões 

antrópicas, processos de eutrofização, qualidade do ecossistema e o desenvolvimento 

sustentável da aquicultura. Neste contexto o presente trabalho teve como objetivo avaliar as 

comunidades planctónicas do estuário do Sado (biomassa e composição de fitoplâncton, 

diversidade e abundância de zooplâncton e ictioplâncton) e utilizá-las como indicador 

biológico na avaliação da qualidade ecológica do estuário. Adicionalmente foi realizada a 

caracterização física e química da água, a fim de avaliar a variação de fatores abióticos na 

distribuição e ocorrência de comunidades planctónicas no estuário durante os meses de 

setembro de 2019 a fevereiro de 2020 (outono e inverno). Este objetivo está englobado no 

projeto Aquasado que pretende estudar a qualidade da água do estuário do Sado, 

analisando a capacidade de carga do sistema para desenvolver uma aquicultura 

sustentável. Os resultados dos parâmetros físicos e químicos, revelaram que a percentagem 

de saturação de oxigénio dissolvido ultrapassou o valor de referência (109 %) em SA1 e 

SA2, para os meses de setembro e fevereiro. Relativamente à concentração de nutrientes 

os resultados mostraram que nem a [nitrato + nitrito] nem a [amónia] foram superiores aos 

valores de referência (0,3 mg-N L-1 e 0,2 mg-N L-1, respetivamente). A concentração de 

fósforo foi constante ao longo do período amostrado, não ultrapassando o valor de referência 

(0,05 mg-P L-1). A concentração de chumbo, mercúrio e níquel não excederam as normas 

de qualidade, no entanto, a concentração de cádmio observada foi superior às normas de 

qualidade, para a maioria dos locais de amostragem, exceto SA5. Assim os resultados 

obtidos para os parâmetros químicos indicam que o estuário do Sado apresenta um estado 

químico alterado, para o período amostrado. Em relação à concentração de clorofila a esta 

não ultrapassou o valor de referência (6,67 µg L-1). Os grupos fitoplânctónicos mais 

abundantes observados no estuário do Sado foram clorófitas e diatomáceas. Observou-se 

uma relação entre a clorofila a, sólidos suspensos totais e silicatos, mostrando que a 

produção primária é afetada por períodos de alta turbidez. Em relação à comunidade 

zooplanctónica, os principais grupos observados no estuário do Sado foram copépodes e 

apendiculários. A distribuição dos organismos zooplantónicos no estuário do Sado 

demonstra ser influenciada pelo gradiente de temperatura e salinidade registado no estuário. 

O índice trófico (TRIX) demonstrou que o estuário do Sado apresenta, para o período do 

estudo, um estado moderado de eutrofização. 

 

Palavras chaves: Águas de Transição; Diretiva-Quadro da Água (DQA); Fitoplâncton; 

Zooplâncton; Fatores Abióticos. 
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Abstract 

The Sado estuary has been the subject of several studies to assess the impact of 

anthropogenic pressures, eutrophication processes, ecosystem quality and the sustainable 

development of aquaculture. In this context, the present work aimed to evaluate the 

planktonic communities of the Sado estuary (biomass and phytoplankton composition, 

diversity and abundance of zooplankton and ichthyoplankton) and use them as a biological 

indicator in the assessment of the estuary's ecological quality. Additionally, the physical and 

chemical characterization of the water was carried out in order to assess the variation of 

abiotic factors in the distribution and occurrence of planktonic communities in the estuary 

during the months of September 2019 to February 2020 (autumn and winter). This objective 

is included in the Aquasado project, which aims to study the water quality of the Sado estuary, 

analyzing the system's carrying capacity to develop sustainable aquaculture. The results of 

the physical and chemical parameters revealed that the percentage of saturation of dissolved 

oxygen exceeded the reference value (109%) in SA1 and SA2, for the months of September 

and February. Regarding the concentration of nutrients, the results showed that neither 

[nitrate + nitrite] nor [ammonia] were higher than the reference values (0.3 mg-N L-1 and 0.2 

mg-N L-1, respectively). The phosphorus concentration was constant throughout the 

sampled period, not exceeding the reference value (0.05 mg-P L-1). The concentration of 

lead, mercury and nickel did not exceed the quality standards, however, the observed 

cadmium concentration was higher than the quality standards, for most sampling sites, 

except SA5. Thus, the results obtained for the chemical parameters indicate that the Sado 

estuary presents an altered chemical state, for the sampled period. Regarding the chlorophyll 

concentration, it did not exceed the reference value (6.67 µg L-1). The most abundant 

phytoplanktonic groups observed in the Sado estuary were chlorophytes and diatoms. There 

was a relationship between chlorophyll a, total suspended solids, and silicates, showing that 

primary production is affected by periods of high turbidity. In relation to the zooplankton 

community, the main groups observed in the Sado estuary were copepods and 

appendiciaries. The distribution of zooplantonic organisms in the Sado estuary shows to be 

influenced by the temperature and salinity gradient registered in the estuary. The trophic 

index (TRIX) demonstrated that the Sado estuary presents, for the period of the study, a 

moderate state of eutrophication. 

 

Key words: Transitional Waters; Water Framework Directive (WFD); Phytoplankton; 

Zooplankton; Abiotic Factors. 
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1. Introdução 

1.1. Considerações Gerais 

A água é o recurso natural mais precioso que se conhece. Todas as atividades 

humanas, como a agricultura, a indústria, o desenvolvimento tecnológico e serviços, 

dependem da água para a sua manutenção e prosperidade. A sociedade moderna tem 

tido significativas alterações nos seus padrões de vida, levando a mudanças de 

perceção e reconhecimento do valor ecológico e económico da água (Lobo, 2012). 

Assim, os dois grandes fatores que contribuem para a sobre-exploração e contínua 

degradação da qualidade da água são: o aumento populacional, com a formação de 

grandes metrópoles, e a indústria/agricultura. Isto leva a um aumento constante da 

procura da água e à ocorrência de quantidades cada vez maiores de efluentes e 

resíduos provenientes das suas atividades (Vieira et al., 2015). 

As mudanças que se fazem sentir, a uma escala global, no ciclo hidrológico e nos 

regimes de caudais são provocadas: pela grande exploração da água (por exemplo: 

sistemas de regadio, captações para consumo humano, utilizações industriais, etc.); 

pela construção de grandes barragens, pela realização de transvazes entre bacias 

hidrográficas e pelas obras de captação de águas subterrâneas (Neto et al., 2019). No 

que diz respeito à bacia hidrográfica, tanto as intervenções antropogénicas como as 

alterações climáticas, têm determinado alterações nas zonas de inundação, nos caudais 

naturais de escoamento, na hidrodinâmica de estuários e zonas costeiras, na 

temperatura da água fluvial, na quantidade de sedimentos transportados, assim como 

na alteração e extinção de espécies autóctones (Lobo, 2012). Nas últimas décadas, 

devido ao incremento de fontes poluidoras, a degradação da qualidade da água nos 

sistemas estuarinos tem originado disfunções ambientais graves nos estuários, 

nomeadamente ao desencadear processos de eutrofização resultantes da descarga 

excessiva de nutrientes associada quer pela expansão dos aglomerados urbanos 

ribeirinhos, quer pela intensificação das atividades agrícola e aquícola (Azevedo et al., 

2006). Para reverter estas alterações é necessário adotar planos de ordenamento que 

promovam uma gestão integrada dos ambientes estuarinos enquadrada por sistemas 

de suporte à decisão. 
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1.2. Estuários 

Os sistemas estuarinos são influenciados pelas marés, descargas fluviais e intensidade 

do vento, que moldam os padrões de transporte sedimentar e a sua morfologia (Maia, 

2009). A estrutura e a dinâmica dos ecossistemas estuarinos dependem das 

características do próprio estuário, pelo que importa previamente abordar o conceito de 

estuário. 

Estuário é definido como um ecossistema instalado numa reentrância costeira 

profunda, com uma comunicação restrita com o mar, permanente ou intermitentemente 

aberta, caracterizada por três zonas distintas: i) zona fluvio-marítima, caracterizada pela 

ausência de salinidade, mas afetada pelo efeito do ciclo de maré; ii) zona de mistura 

(salinidade varia entre 0,5 e 5), onde as massas fluviais e marinhas  se encontram e que 

se caracteriza pela existência de fortes gradientes físicos, químicos e biológicos; e iii) 

zona marítima, caracterizada por valores elevados de salinidade, situada a jusante da 

zona de mistura e até onde se faz sentir a pluma de maré no pico da baixa-mar (Day et 

al., 1989) (Figura 1). 

 

 

Figura 1. Representação esquemática de um estuário e das suas zonas e gradiente de salinidade (Adaptado de: Bicha, 

2008). 

 

Os estuários podem apresentar formas e características significativamente 

distintas, as quais resultam da interação entre vários fatores, pelo que, dependendo dos 

critérios utilizados, existem variadas classificações de estuários. Estes critérios incluem, 

entre outros, a sua génese, a morfologia, os regimes hidrológicos que afetam o 
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comportamento físico, químico e ecológico, e as classificações que originam não devem 

ser entendidas como exclusivas, mas sim como complementares. 

Do ponto de vista ecológico, os estuários são ecossistemas extremamente ricos, 

pois fornecem alimento, habitat e proteção contra predadores a uma vasta gama de 

organismos bênticos, epibênticos e pelágicos com um papel determinante na cadeia 

alimentar (Lobo, 2012). A água doce dos rios transporta grandes quantidades de 

nutrientes, matéria orgânica para os estuários e grandes quantidades de materiais finos, 

criando condições para o desenvolvimento dos produtores primários e 

consequentemente de uma teia trófica muito ativa. O gradiente salino das águas 

estuarinas permite o estabelecimento de comunidades de fauna e flora adaptadas a este 

ambiente de gradientes diversos (e.g.: sapais). Relações tróficas complexas são típicas 

destes sistemas, relacionando organismos fitoplânctónicos com populações de 

consumidores (bactérias, zooplâncton, organismos invertebrados e peixes) (Gameiro, 

2009). As espécies animais que podemos observar nas zonas estuarinas são variáveis 

e dependem da época do ano e da sua distribuição em relação às marés e ao gradiente 

de salinidade. Nas margens do estuário encontraram-se mamíferos, répteis, anfíbios e 

aves. No sedimento encontraram-se maioritariamente invertebrados (como moluscos 

(gastrópodes e bivalves), crustáceos e anelídeos), já na coluna de água podem habitar 

peixes em diferentes zonas do estuário conforme as suas adaptações aos factores 

físico-químicos do meio (Maia, 2009). A compreensão dos mecanismos naturais e da 

variabilidade induzida pelas atividades antropogénicas na produtividade, abundância e 

composição das comunidades planctónicas, gera informação mais direcionada na 

gestão e políticas de conservação e proteção dos ecossistemas estuarinos. O 

fitoplâncton que se encontra na base das teias alimentares funciona como um 

instrumento adequado para avaliar os impactes ambientais devido à capacidade de 

crescimento sob condições ótimas, fazendo do fitoplâncton um bom indicador biológico 

(Gameiro, 2009). A natureza dinâmica dos estuários também se reflete nas alterações 

dos estados iniciais da ictiofauna, como é o caso do ictioplâncton (Ramos, 2001). Os 

diferentes padrões de distribuição do ictioplâncton num estuário podem ser explicados 

pelo facto de vários factores atuarem em contínuo e em escalas diferentes. Tendo em 

conta que os ovos e as larvas de peixe, e ainda algumas espécies de zooplâncton (e.g.: 

copépodes), são consideradas como organismos muito sensíveis à poluição, estas 

populações podem funcionar como indicadores de qualidade ambiental (Ramos, 2001).  

Os estuários, por serem zonas de ligação entre os rios e os mares sempre 

favoreceram o desenvolvimento de aglomerados urbanos importantes. Isto porque, 

devido às suas caraterísticas, possibilitam atividades de grande impacte 
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socioeconómico e por outro lado sustentam uma intensa atividade biológica, sendo 

autênticos viveiros e maternidades (zona de nursery) de peixes, crustáceos e bivalves 

(Neves e Rufino, 2004). Desta forma assumem, uma importância estratégica em termos 

ambientais, económicos, sociais, culturais e recreativos para toda a zona envolvente. 

Contudo, a utilização desintegrada das políticas de gestão e ordenamento dos sistemas 

estuarinos pode provocar uma degradação irreversível, levando ao desaparecimento ou 

mudança de uma série de habitats de elevada importância biológica que, 

consequentemente, leva à alteração das atividades deles diretamente dependentes 

(Lobo, 2012). A consideração deste conjunto de pressões que ocorre sobre o estuário 

e um melhor aproveitamento das potencialidades da sua zona envolvente promove a 

necessidade de criar modelos de gestão com o intuito de alcançar o equilíbrio 

sustentável entre o melhoramento e preservação da qualidade das águas estuarinas, 

das atividades que dependem diretamente do estuário e da capacidade de regeneração 

dos recursos e da própria natureza (Maia, 2009). 

1.3. Diretiva Quadro da Água 

Face ao perigo de degradação a que os estuários estão sujeitos torna-se necessário 

definir um modelo de gestão que tenha como objetivo a proteção, conservação e 

requalificação das águas, dos ecossistemas aquáticos e terrestres associados, e das 

zonas húmidas deles diretamente dependentes. No entanto, a existência e a 

necessidade de atividades humanas, assim como a população instalada nas margens 

destes ecossistemas aquáticos, é uma realidade que deve ser tida em consideração. 

Com o intuito de responder a este desafio, a União Europeia aprovou em 2000 a 

Diretiva Quadro da Água 2000/60/CE (DQA), com o objetivo principal de atingir ou 

manter o bom estado ambiental das águas. E, a longo prazo, padronizar o programa de 

monitorização e gestão sustentável dos cursos de água nos estados membros (Diretiva 

2000/60/CE, 2000). De acordo com esta diretiva, são metas importantes prevenir a 

deterioração das massas de água e assegurar a melhoria dos meios ambientes 

aquáticos. Por isso, o grande desafio para a implementação da DQA é avaliar o “Estado 

Ecológico”, ou seja, a qualidade estrutural e funcional dos ecossistemas aquáticos 

associados às águas de superfície (Bettencourt et al., 2005; Nogueira, 2018). Este 

conceito é classificado de acordo com um conjunto de elementos de qualidade biológica 

(fitoplâncton, macrófitas, fitobentos, invertebrados bentónicos e fauna piscícola) apoiado 

por um conjunto de elementos físicos e químicos e de qualidade hidromorfológica 

(INAG, 2009). 
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Definiu-se um conjunto de tipologias de massas de água (TICOR, 2021), com base 

nas suas características geográficas essencialmente estáveis, como localização, 

altitude, área, profundidade e geologia de captação, evidenciadas em rios, lagos, águas 

de transição e águas costeiras (Bettencourt et al. (2003). Dentro de cada tipologia de 

massa de água, a qualidade ecológica deve ser estabelecida numa escala de 5 

categorias - “Excelente”, “Bom”, “Razoável”, “Medíocre” e “Mau” (Moss, 2007). Esta 

classificação prevê que para se atingir o Bom Estado Ecológico, as características das 

comunidades biológicas apenas se desviarão ligeiramente das condições de referência, 

isto é, a qualidade ecológica esperada na ausência da influência antropogénica. Além 

disso, os valores dos parâmetros físicos e químicos e as características 

hidromorfológicas deverão ser compatíveis com os valores especificados para as 

comunidades biológicas (Søndergaard et al., 2005). No entanto, as condições de 

referência e as classificações ecológicas precisam de ser especificadas para cada 

tipologia de massa de água, uma vez que diferentes massas de água não respondem 

necessariamente da mesma maneira a um mesmo fator de stresse (por exemplo: 

processos de eutrofização) (Søndergaard et al., 2005). Para as massas de água de 

transição e costeiras aplica-se o conceito de Estado Ecológico, que se expressa pela 

qualidade estrutural e funcional do ecossistema aquático podendo atingir o Bom Estado 

Ecológico. 

Do ponto de vista das características físicas e químicas, os estuários portugueses 

são muito diversos, apresentam grande variação quanto à forma, às dimensões e ao 

regime fluvial que os influencia. No que diz respeito às diferentes características dos 

ecossistemas aquáticos  definiram-se dois sistemas de classificação: A - localizando em 

ecorregiões com descritores de altitude, dimensão (área de drenagem) e geologia do 

local, e B - baseado numa caracterização alternativa tendo em consideração a latitude, 

longitude, amplitude de maré, salinidade, velocidade de corrente, ondulação, 

temperatura média da água, mistura da água, turbidez, composição média do substrato, 

amplitude térmica da água, tempo de residência, profundidade e forma. Tendo em conta 

este último definiram-se para Portugal os tipos A1, que inclui os estuários mesotidais 

estratificados do norte do país e A2 com os estuários mesotidais bem misturados do 

centro e sul de Portugal (Bettencourt et al., 2003) (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Diferentes tipologias dos estuários a nível nacional segundo a DQA (Adaptado: APA, 2016).  

Tipologia Nacional  Estuários 

A1 
Estuário mesotidal estratificado 

Norte 
 

Minho, Lima, Cávado, Ave, Douro, Mondego, Lis, Ria de 
Aveiro 

A2 Sul Mira, Guadiana, Sado, Tejo 
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Estuário mesotidal homogéneo com descargas irregulares de 

rio 
 

 

Apesar das tipologias anteriormente definidas, a diversidade dos estuários 

portugueses é grande (Neto et al., 2019). A variação na extensão linear média deve-se 

às condições hidráulicas e à própria morfologia de cada sistema, que acabam por 

condicionar a propagação da maré dentro do sistema e influenciar outros parâmetros, 

como o tempo de residência ou a temperatura média da água. Embora os estuários 

portugueses estejam sujeitos a ciclos semidiurnos de maré, o tempo de residência é 

tendencialmente maior nos sistemas do Sul, sempre superior a 12 dias enquanto no 

Norte é de apenas alguns dias. Verifica-se, também, uma diferença clara nos valores 

típicos da temperatura média da água e das amplitudes térmicas entre os estuários do 

Norte e os do Sul, variando entre 14,7 e 15,4°C (tipologia A1) e entre 15,9 e 18,3°C, 

respetivamente (tipologia A2). 

 

1.3.1. Elementos de Suporte Geral - Físicos e Químicos 

As normativas da DQA para avaliação do Estado Ecológico em Águas de Transição, 

indicam que deverão ser monitorizados os parâmetros físicos e químicos de suporte 

geral indicados na Tabela 2. 

 

Tabela 2. Parâmetros Físicos e Químicos de suporte geral a monitorizar em águas de transição (Fonte: INAG, 2009). 

Elementos Físicos e Químicos Parâmetro Unidades 
Condições de transparência Sólidos Suspensos Totais (SST) mg L-1 

Condições térmicas Temperatura ºC 

Condições de oxigenação 

Perfil de Oxigénio Dissolvido mg O2 L-1 

Perfil de Saturação em Oxigénio %O2 

Carência Bioquímica de Oxigénio (CBO5) mg O2 L-1 
Carência Química em Oxigénio (CQO) mg O2 L-1 

Estado de acidificação pH Escala de Sorensen 

Condições de nutrientes 

Azoto mg N L-1 

Azoto Amoniacal mg NH4 L-1 

Amoníaco mg NH3 L-1 

Nitratos mg NO3 L-1 
Fosfato mg PO4 L-1 

Fósforo mg P L-1 

 

De acordo com a DQA, para os elementos físicos e químicos de suporte geral 

devem ser estabelecidas normas ambientais com valores de fronteira para duas classes 

de qualidade: Bom e Razoável. Esta classificação menos discriminatória ocorre devido 

à inexistência de dados históricos a nível nacional que possibilitem estabelecer relações 

entre a informação dos elementos biológicos e elementos físicos e químicos. Assim, 
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apenas se distingue os valores de fronteira, entre as classes Bom e Razoável, através 

dos rácios de qualidade ecológica (RQE - indicador que traduz o desvio relativamente 

às condições de referência), e para os parâmetros físicos e químicos gerais 

apresentados na Tabela 3. 

 

Tabela 3. Valores de referência, baseados no percentil 90, para os parâmetros físico-químicos de suporte geral e os 
valores limite de Rácio de Qualidade Ecológica (RQE) (adimensional) para o bom estado ecológico estabelecido no Plano 
de Gestão de Região Hidrográfica para todas as tipologias de águas de transição a nível nacional, referido por classe de 
salinidade (Caetano et al., 2016). 

Tipo Nacional Classe de salinidade 

Valor de Referência 

Nitrato + Nitrito 

(mg-N L-1) 

Amónia 

(mg-N L-1) 

Fosfato 

(mg-P L-1) 

Oxigénio 

Dissolvido (%) 

Todas as 

tipologias 

0-10 1,0 0,3 0,11 109 

10-20 0,5 0,1 0,06 109 

20-30 0,6 0,4 0,10 109 

>30 0,3 0,2 0,05 109 

Valores limite de RQE para o  

Bom Estado Ecológico 
≤ 2 ≤ 2 ≤ 2 Entre 0,7 e 1,2 

 

1.3.2. Elementos de Suporte Geral – Substâncias Prioritárias e 

Outros Poluentes 

O artigo 16º da DQA estabelece estratégias para prevenir/mitigar a poluição química 

das massas de água de superfície. A avaliação do estado químico é feita usando a 

normas de qualidade ambiental (NQA) e é usada juntamente com a avaliação do estado 

ecológico para determinar a qualidade geral de uma massa de água. 

O Estado Químico está relacionado com a presença de substâncias químicas no 

ambiente aquático que, em condições naturais não estariam presentes ou estariam, mas 

em concentrações reduzidas, e que são suscetíveis de causar danos significativos no 

ambiente aquático e na saúde humana pelas suas características de persistência, 

toxicidade e bioacumulação. 

A classificação do Estado Químico das massas de água superficiais é 

determinada pelo cumprimento das normas de qualidade ambiental (NQA) para 

substâncias prioritárias definidas na Diretiva 2013/39/CE, de 12 de agosto, que transpõe 

para o direito nacional, Decreto-lei nº 218/2015 de 7 de outubro. Esta estabelece a 

concentração média anual (NQA-MA) e a concentração máxima admissível (NQA-CMA) 

de 33 substâncias prioritárias e outros 8 poluentes. Na Tabela 4 estão alguns dos limites 

máximos, do Decreto-lei nº 218/2015, para poluentes e substâncias químicas 

prioritárias. 
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Tabela 4. Valores médios anuais e concentrações máximas admissíveis expressos no Decreto-lei nº 218/2015 para 
alguns dos poluentes e substâncias prioritárias. 

Nome da substância NQA-MA1 (µg/L) NQA-CMA2 (µg/L) 

Cádmio (Cd) 0,2 [0,45;1,5]3 

Chumbo (Pb) 1,3 14 

Mercúrio (Hg) --- 0,07 

Níquel (Ni) 8,6 34 
 

1NQA-MA: constitui a Norma de Qualidade Ambiental expressa em valor Médio Anual. Exige que em cada ponto de 
monitorização representativo situado na massa de água, a média aritmética das concentrações medidas em momentos 
diferentes do ano não exceda a norma. 
2NQA-CMA: constitui a Norma de Qualidade Ambiental expressa em Concentração Máxima Admissível. Pode ser 
calculada por percentil ou outro método estatístico desde que seja aprovado pela Comunidade Europeia, não excedendo 
o valor da norma. 
3Valores variam consoante a classe de dureza da água 
Nota: As normas NQA-MA e NQA-CMA aplicam-se à concentração total na amostra integral de água, com exceção dos 
metais cádmio (Cd), chumbo (Pb), mercúrio (Hg) e níquel (Ni). Para os metais as normas são aplicadas depois de se 
filtrar a amostra ou após submetida a outro pré-tratamento equivalente. 

 
 

Embora se estabeleça NQA para substâncias orgânicas e metais para a matriz 

água, há fatores que leva a que seja difícil estabelecer NQA para esta matriz, como por 

exemplo as baixas concentrações detetadas, a solubilidade e a bioacumulação ao longo 

da teia trófica, de algumas substâncias. Assim, quando estas substâncias apresentam 

um risco de toxicidade significativo a sua análise é mais viável noutras matrizes 

ambientais, tais como a biota e o sedimento. Há a necessidade de mais estudos sobre 

a biodisponibilidade de metais no meio aquático e como é que isso afeta as teias tróficas. 

Uma vez que, ao contrário da maioria das substâncias orgânicas, os metais não são 

criados nem destruídos por agentes biológicos ou processos químicos. Estes elementos 

são transformados de uma forma química para outra e ocorrem naturalmente no 

ambiente, como formas inorgânicas, sendo alguns essenciais para o crescimento, a 

sobrevivência e a reprodução dos organismos (Tabela 5). Quando alguns metais se 

encontram em quantidades excessivas podem ser tóxicos tanto para o organismo como 

para o meio envolvente. Dado estas características, torna-se difícil estabelecer NQA 

para os metais, porque muitos dos fatores abióticos (pH, dureza da água, etc.) e bióticos 

condicionam a sua disponibilidade no meio (European Comission, 2008). 

 

Tabela 5. Metais essenciais e não essenciais para os organismos (Fonte: European Comission, 2008). 

Essencial Não Essencial 

Cr, Co, Cu, Fe, Mn, Ni, Se, Zn As, Sb, Cd, Pb, Hg, Tl, Ag, Sn 
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1.3.3. Elementos Hidromorfológicos 

Os elementos hidromorfológicos permitem avaliar as massas de água através da 

determinação da compatibilidade entre as condições existentes e os valores dos 

elementos de qualidade biológica relativamente ao Bom Estado Ecológico (INAG, 2009). 

A sua importância resulta do facto de serem o suporte abiótico para as comunidades 

biológicas que aí ocorrem. Os elementos hidromorfológicos, definidos na DQA, para 

avaliação da qualidade da água em zonas de transição são diversos: a quantidade, 

estrutura e substrato do leito; a variação da profundidade; estrutura da zona intermareal 

e regime de marés (fluxo de água doce e exposição às vagas). No entanto, não se 

estabeleceram limites quantitativos entre as classes de estado ecológico, mas 

estabeleceram-se critérios para classificar as pressões hidromorfológicas como 

significativas. Foram identificadas como alterações morfológicas: deposição de 

materiais de dragagens; dragagens; retenções marginais de enrocamento; aterros; 

assoreamentos; erosões litorais; infraestruturas portuárias e vegetação invasora. Por 

último, foram reconhecidas como alterações hidrodinâmicas: dragagens; aterros; 

açudes; quebra-mares; esporões; emissários submarinos e vegetação invasora (APA, 

2016). 

 

1.3.4. Elementos Biológicos – Fitoplâncton 

Alguns elementos biológicos são sensíveis às alterações na qualidade da água qualquer 

que seja a ação exercida sobre o ecossistema. Assim, a DQA propõe para as águas de 

transição, entre outros, o fitoplâncton como elemento biológico na caracterização desta 

tipologia de massa de água.  

Segundo o Anexo V da DQA, são considerados três atributos da comunidade 

fitoplânctónica para avaliação da qualidade ecológica das águas de transição: 

biomassa, composição e abundância (Tabela 6). Relativamente à composição e 

abundância das comunidades fitoplanctónicas para águas de transição, ainda se 

encontra em desenvolvimento um índice biótico (APA, 2016). No entanto, já existe uma 

proposta preliminar em relação ao uso do número de blooms por ano, contra um 

determinado valor de abundância para se considerar bloom (Brito et al 2012). 

Relativamente à componente de avaliação da biomassa fitoplânctónica, esta é avaliada 

indiretamente pela determinação do percentil 90 da concentração de clorofila a (APA, 

2016). Em cada massa de água, é avaliado o Estado Ecológico, através dos rácios de 

qualidade ecológica,  em três gamas de salinidade (<5, 5-25 e >25) (Tabela 7). 
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Tabela 6. Indicadores para avaliação do elemento biológico – fitoplâncton em águas de transição (Adaptado: APA, 2016). 

Elemento Biológico Componente Indicador 

Fitoplâncton 
Composição e abundância Em desenvolvimento 

Biomassa Concentração de clorofila a (µg L-1) 

 

Tabela 7. Condições de referência e Rácios de Qualidade Ecológica para o Fitoplâncton (métrica biomassa, avaliada 
pelo percentil 90 da concentração de clorofila a) para o estuário do Sado, referido por classes de salinidade (Adaptado: 
APA, 2016). 

Estuário 
Classes 

de 
Salinidade 

Valor 
de 

Referência 

Rácios de Qualidade Ecológica 

Excelente Bom Razoável Medíocre Mau 

Sado  

0-5 8 

≥ 0,67 [0,44 - 0,67[ [0,30 - 0,44[ [0,20 - 0,30[ [0 - 0,20[ 5-25 8 

>25 6,67 

 

Os organismos fitoplânctónicos possuem dimensões desde menos de 1 µm (uma 

única célula) até colónias com mais de 500 µm, têm capacidade fotossintética e vivem 

dispersos na coluna de água (Pereira e Correia, 2015). A sua morfologia é diversa, 

variando de células únicas a colónias e filamentos complexos (Domingues et al., 2005). 

Sendo o fitoplâncton a base das teias alimentares estuarinas (constituída pelas 

microalgas verdes, pelas diatomáceas, etc...) e o principal responsável pela 

manutenção dos restantes elos da teia alimentar tem a capacidade de incorporar e 

transformar elementos inorgânicos em formas orgânicas (fotossíntese) sintetizando a 

matéria orgânica necessária à reprodução e crescimento dos seres heterotróficos 

(bactérias, zooplâncton e animais bentónicos) (Cloern, 1991). Apesar de serem 

importantes nos ecossistemas aquáticos, quando estes organismos ocorrem em 

abundâncias elevadas podem ter efeitos adversos para o ecossistema, causando 

anoxia no ambiente levando à morte de peixes e a processos de eutrofização (Neto et 

al., 2019). Este grupo taxonómico tem sido também utilizado como indicador biológico 

em situações de stresse, dada a sua elevada sensibilidade às alterações ambientais. 

Brito et al., (2012) demonstraram, para estuários portugueses, que as pressões 

antrópicas mais relevantes, em que observaram respostas de alteração na comunidade 

de fitoplâncton, são as elevadas concentrações de azoto e fósforo provenientes daa 

atividades agrícolas e das águas residuais.  

A composição do fitoplâncton varia significativamente dentro do estuário, uma vez 

que devido à sua reduzida capacidade de locomoção estes organismos são muitas 

vezes transportados para fora do estuário. Assim, o aumento de biomassa e a 

alternância das populações fitoplânctónicas estuarinas depende da introdução de 
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espécies provenientes do meio marinho e do meio fluvial, da taxa de reprodução das 

diferentes espécies, da disponibilidade de nutrientes, da turbidez, do caudal, da 

salinidade, da temperatura e das interações bióticas que lhes são adjacentes (Coutinho, 

2003; Moss, 2010; Neto et al., 2019)   Nos estuários portugueses, em geral, o 

fitoplâncton regista um aumento da sua biomassa a partir da primavera, condicionado 

pelas condições de temperatura, luz e disponibilidade de nutrientes, e apresenta 

menores valores no outono e inverno (Neto et al., 2019), como é possível observar na 

Figura 2 para o caso do estuário do Sado. Nos estuários as espécies marinhas 

apresentam a maior abundância, sendo normal que a diversidade e abundância varie 

de forma paralela à da salinidade. À medida que nos afastamos da zona de influência 

marítima, e nos dirigimos para montante, ocorre uma diminuição no número de espécies 

marinhas (Wilkinson et al., 1995). 

  

Figura 2. Variação sazonal do fitoplâncton total e principais grupos, a montante do Estuário do Sado, em 1992-93 
(Coutinho, 2003). 

 

Os grupos dominantes do fitoplâncton estuarino são as diatomáceas 

(Bacillariophyceae) e os dinoflagelados (Dinophyta) (Lalli e Parsons, 1997), embora 

possam ocorrer elevadas densidades das classes clorófitas (Chlorophyceae), criptófitas 

(Cryptophyceae), cianobactérias (Cyanobacteria), euglenófitas (Euglenophyceae) e 

prasinófitas (Prasinophyceae) (Coutinho, 2003). As diatomáceas são algas unicelulares 

e/ou coloniais, possuem uma parede externa (frústula), composta por sílica, e não têm 

capacidade locomotora, pelo que apresentam um conjunto de mecanismos que lhes 

permitem contrariar o afundamento e ficar mais próximos das zonas mais iluminadas à 

superfície (e.g. formação de colónias). Por sua vez, os dinoflagelados apresentam 

alguma capacidade locomotora, pois possuem flagelos (Lalli e Parsons, 1997) e estão 
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mais adaptados a águas estratificadas, com pouca turbulência e pouco ricas em 

nutrientes, enquanto as diatomáceas são favorecidas por condições de forte mistura 

vertical (Margalef, 1978). Existem também algumas espécies tóxicas de dinoflagelados 

(Parslow et al., 2004), podendo o seu aparecimento representar riscos para a saúde do 

ecossistema e, consequentemente, humana. Estes grupos fitoplanctónicos de maiores 

abundâncias estuarinas (diatomáceas e dinoflagelados) são a base alimentar do 

zooplâncton, como copépodes, e algumas larvas de peixes. 

 

1.4. Zooplâncton e Ictioplâncton Estuarino 

O zooplâncton é constituído por organismos heterotróficos, que ocorrem na coluna de 

água, e que desempenham um papel fundamental na ligação entre a base da teia 

alimentar e os níveis tróficos superiores (Williams et al., 1994). Este grupo de 

organismos é também responsável pela libertação de matéria orgânica para a coluna 

de água e sedimento (Feinberg e Dam, 1998). A sua alimentação é diversificada, uma 

vez que a maioria são filtradores alimentando-se do seston que ocorre na coluna de 

água, nomeadamente fitoplâncton, bactérias e detritos orgânicos (Moss, 2010). 

A estrutura, a abundância e a distribuição espacial da comunidade 

zooplânctónica em sistemas aquáticos pode ser influenciada quer por fatores abióticos 

quer por interações interespecíficas (Brito et al., 2011). Alterações físicas e químicas no 

meio podem afetar a composição do fitoplâncton e, por conseguinte, alterar também a 

estrutura das comunidades zooplânctónicas (Vieira, 2003). Mais ainda, a qualidade e 

quantidade fitoplânctónica ao caracterizar o estado trófico do ecossistema, pode 

influenciar a riqueza específica, a estrutura, o tamanho corporal e a reprodução dos 

organismos zooplânctones (Vieira, 2003). Além disso, a ação antropogénica, a 

morfologia do ecossistema aquático, o enquadramento geológico e as condições 

climáticas são fatores decisivos na variação da densidade e diversidade das 

comunidades zooplanctónicas (Moreira et al., 1993). Nas zonas temperadas, existe uma 

sazonalidade evidente do zooplâncton, sendo dominantes no Verão as espécies com 

afinidade marinha e no Inverno as espécies estuarinas (Figura 3). Observa-se também 

um gradiente longitudinal de espécies relacionado com a salinidade (Moreira et al., 

1993). 
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Figura 3. Padrão mensal da abundância dos principais grupos zooplantónicos (ind. m-3) no estuário do Mondego (Fonte: 
Marques et al., 2005). 

 

Nos estuários portugueses existem vários grupos taxonómicos de zooplâncton, 

sendo os mais frequentes Copepoda, Cladocera, Appendicularia e Chaetognata (Neto 

et al.., 2019). Embora possam ainda ocorrer Amphipoda, Isopoda, Cumacea, Mysidacea 

e Euphausiacea, tal como larvas de Decapoda, Mollusca (Gastropoda e de Bivalvia), 

Polychaeta, Cirripedia, Bryozoa e Echinodermata (Neto et al., 2019). Na maioria dos 

casos, os Copepoda são o grupo taxonómico mais abundante (Feinberg e Dam, 1998), 

e a sua abundância e distribuição são diretamente afetadas pelos fatores ambientais e 

pela disponibilidade de alimento (Rodrigues, 2009). Estes organismos são os principais 

responsáveis pela produção secundária nos estuários (Islam e Tanaka, 2007), no 

entanto, existem limitações desta produção devido à turbidez e às correntes (McLusky 

e Elliot, 2004). A turbidez funciona como um fator limitante da produção primária e, 

consequentemente, da quantidade de alimento disponível para o zooplâncton. Por sua 

vez, as correntes tendem a transportar os organismos para o meio marinho. Os 

copépodes, em estuários, são particularmente sensíveis a alterações nos caudais de 

água doce, no ambiente físico e na disponibilidade de nutrientes (Kimmerer, 2002). 

Embora os organismos zooplânctones dependam da salinidade, da temperatura e da 

turbidez da água, no geral, regista-se uma maior abundância destes organismos nos 

meses de primavera e de verão–outono, quando a disponibilidade de alimento/ 

abundância do fitoplâncton é igualmente maior (Figura 4). 
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Figura 4. Esquema da sazonalidade do fitoplâncton e do zooplâncton, com aumento/diminuição dos nutrientes (Adaptado 

de: Behrenfield e Boss,2014). 

 

Em termos ambientais e ecológicos, o zooplâncton pode também ser utilizado 

como um indicador importante da qualidade ambiental e ecológica do ecossistema 

estuarino, dado que algumas espécies podem refletir o grau de contaminação do meio 

aquático (matéria orgânica e nutrientes) (Garcia-Chicote et al., 2018). No entanto, o 

zooplâncton não está incluído como elemento biológico a avaliar de acordo com a DQA 

(Rodrigues, 2009), apesar de estar descrito como bastante sensível a variações 

químicas e físicas do meio envolvente (Garcia-Chicote et al., 2018). Assim, e de acordo 

com a sua importância, o zooplâncton tem vindo a ser proposto por investigadores como 

um elemento biológico a incorporar na DQA para avaliação do Estado Ecológico das 

massas de água de transição (e.g. Rodrigues, 2009). 

No que diz respeito ao ictioplâncton estuarino (constituído pelos ovos e estados 

larvares planctónicos dos peixes) (Ré, 1999), este geralmente é reduzido quer em 

diversidade, quer em biomassa, apesar dos estuários serem ambientes altamente 

produtivos (Dias e Ferreira, 2001). Tal pode dever-se ao elevado stress fisiológico a que 

os organismos estão sujeitos devido à instabilidade do meio resultante das constantes 

variações na salinidade que ocorrem ao longo do dia, da turbidez, do caudal, entre 

outros (Neto et al., 2019). No entanto, as comunidades de ictioplâncton estuarino são 

variáveis quer na composição específica quer nos seus padrões de distribuição (Dias e 

Ferreira, 2001), que estão dependentes das épocas de reprodução de cada espécie e 

das flutuações ambientais (Williams et al. , 1994), havendo uma tendência para que as 

larvas atinjam o seu pico de abundância durante a primavera e o verão dentro dos 

estuários (Figura 5) (Ré, 1999; França et al., 2009).  
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Figura 5. Variação sazonal e espacial da densidade de “flatfish” juvenis (ind. 1000 m− 2) no estuário do Mondego, onde 
M (perto da desembocadura), N1 e N2 (braço norte), S1 e S2 (braço sul) correspondem às estações de amostragem do 
estudo feito. (A) Solea senegalensis, (B) Platichthys flesus (Fonte: Primo et al., 2013). 

 

Apesar das condições variáveis que os estuários apresentam há espécies que 

são capazes de sobreviver e colonizar nestes habitats salobros, como é o caso de 

alguns cabozes (família Gobiidae), bodiões (família Labridae), cavalos-marinhos 

(Hippocampus spp., família Syngnathidae) e marinhas (família Syngnathidae) (Neto et 

al., 2019). Enquanto outras espécies usam ainda os estuários como zonas de viveiros 

e berçários, ou seja, espécies que se reproduzem no mar e que entram nestes sistemas 

nas fases de larva ou juvenil, aí se desenvolvendo (ao abrigo de predadores e com 

excelentes condições tróficas e térmicas, essenciais para um crescimento rápido) até 

atingirem um tamanho que lhes permita retornar ao ambiente marinho com menores 

riscos de serem predados. Alguns exemplos são os robalos (Dicentrarchus labrax, 

família Moronidae), alguns sargos (Diplodus spp, família Sparidae) e alguns linguados 

(Solea solea, ordem Pleuronectiformes) (Martinho et al., 2007). Em Portugal, pode 

ocorrer nas rias de Aveiro e Formosa e nos estuários do Tejo e do Sado, devido às 

grandes dimensões e diversidade de habitats destes ecossistemas (Neto et al., 2019). 

Existem ainda espécies que migram entre dois ambientes distintos (diádromos), ou seja, 

que se reproduzem nos rios e depois se desenvolvem no mar (anádromos), por exemplo 

a lampreia-marinha (Petromyzon marinus, família Petromizonidae), o salmão (Salmo 

salar), a truta-marisca (S. truta, família Salmonidae) e o sável (Alosa alosa, família 

Clupeidae). Outras espécies que se reproduzem no mar e se desenvolvem nos estuários 

ou rios (catádromos), como a enguia (Anguilla anguilla, família Anguillidae), a tainha-

fataça (Liza ramada, família Mugilidae) e a solha-das-pedras (Platichthys marinus) 

(Martinho et al., 2007; Neto et al., 2019). 

Tal como se regista para o zooplâncton, o ictioplâncton também não está 

contemplado na DQA como elemento biológico para a avaliação do estado ecológico 

das massas de água estuarinas. Porém, a fauna piscícola está descrita como um dos 

elementos biológicos a estudar, para avaliação do estado ecológico dessas massas de 

Verão Outono Inverno Primavera Verão Outono Inverno Primavera 
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água, isto porque foi reconhecida como grupo sensível às alterações exercidas nestes 

sistemas aquáticos.  

 

1.5. Objetivos 

O presente trabalho enquadra-se no âmbito do projeto AQUASADO cujo objetivo 

principal é avaliar a qualidade ambiental do Estuário do Sado “promovendo a utilização 

de microalgas estuarinas, como fonte de alimento na produção sustentável de bivalves”, 

tendo por finalidade contribuir para a aquacultura sustentável, eficiente, inovadora e 

competitiva no Estuário do Sado (AQUASADO, 2020).  

Este estudo teve como principal objetivo a avaliação ecológica do Estuário do Sado, 

tendo por base a caracterização das comunidades planctónicas (fitoplâncton, 

zooplâncton e ictioplâncton) durante o período de outono/inverno. Adicionalmente, foi 

efetuada a caraterização física e química da coluna de água ao longo do estuário, de 

modo a avaliar de que forma a variação dos fatores abióticos podem condicionar a 

distribuição e ocorrência das comunidades planctónicas. Foram ainda definidos um 

conjunto de objetivos secundários para a avaliação da qualidade da massa de água do 

estuário do Sado, de acordo com o preconizado na Diretiva Quadro da Água (DQA): 

✓ Determinar o Estado Químico do Estuário do Sado, avaliado através da 

concentração de metais na coluna de água e pelos elementos físicos e químicos de 

suporte geral. Comparar com as Normas de Qualidade Ambiental (NQA) 

estabelecidas na Diretiva 218/2015 de 16 de dezembro, cumprindo os requisitos 

estabelecidos no Anexo V da DQA; 

✓ Determinar o Estado Ecológico do Estuário do Sado, avaliado através do elemento 

biológico (biomassa fitoplânctónica), propostos pela DQA para a tipologia de massas 

de água de transição. 

E por último, avaliar o estado trófico do estuário do Sado, aplicando o índice trófico TRIX. 

 

2. Material e Métodos   

2.1. Caracterização da Área de Estudo 

A Bacia Hidrográfica do Rio Sado é a maior bacia hidrográfica portuguesa, localizada 

totalmente em território nacional, abrangendo, aproximadamente, uma área de 7 640 

km2 a 130 m de altitude. É uma bacia que se situa no sul de Portugal, na região do 
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Alentejo e é limitada a Norte pela Bacia do Tejo, a Este pela Bacia do Guadiana, a Sul 

pela Bacia do Mira e por uma faixa costeira a Oeste, drenando diretamente para o mar. 

Engloba parcialmente, os distritos de Setúbal, Évora e Beja (Pereira et al., 2006) (Figura 

6). 

 
Figura 6. Localização do Estuário do Sado (Fonte: Google Earth). 

O estuário do Sado ocupa os troços terminais do rio Sado e das ribeiras da 

Comporta e da Marateca, incluindo áreas agrícolas, com pastagens e culturas arvenses 

de regadio, dunas e praias costeiras, montados, matos, zonas de floresta, lagoas de 

água doce e sapais (Coutinho, 2003; APA, 2016) (Figura 7). Tem uma área total de 

aproximadamente 24 000 ha, comprimento total de 70 Km e profundidade média de 8 

m. O estuário pode-se dividir em duas regiões de características distintas: o estuário 

propriamente dito (com uma superfície de 140 Km2 e profundidade média de 10 m) e o 

canal de Alcácer (com uma extensão de 20 Km e profundidade média de 1 m). A primeira 

região apresenta uma topografia complexa, com extensas zonas de terraços de maré e 

dois canais a jusante separados por bancos de areia. Estes bancos de areia 

individualizam um canal Norte e um canal Sul com características hidrodinâmicas 

diferentes. A segunda é constituída por terraços de maré e sapais que se encontram 

integrados na Reserva Natural do Estuário do Sado. Bem como a maioria do Canal de 

Alcácer e região envolvente, a qual é constituída essencialmente por zonas agrícolas e 

florestais. Nesta zona a pesca e a aquacultura são atividades económicas importantes. 

(Ferreira, 2007) (Figura 7).  
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Figura 7. Estuário do Sado, atividades antropogénicas, zonas florestais e bancos de areia e identificação da circulação 
das massas de água dentro do estuário (Adaptado de: Ferreira, 2007). 

 

As condições climáticas na área da bacia hidrográfica do Sado refletem uma forte 

influência no estuário. A temperatura do ar média anual é próxima dos 16 ºC, variando 

entre 15,2 ºC e 16,3 ºC, sendo as temperaturas médias diárias máximas em julho e 

agosto. A precipitação média anual na zona da bacia (680 mm) é bastante inferior ao 

valor médio de Portugal Continental (920 mm), caraterizando o local como 

moderadamente chuvoso. Existe uma forte variação sazonal no regime hidrológico, 

porque a precipitação é mais intensa nos meses de outubro a março e baixa, ou até 

mesmo nula, nos meses de junho a setembro (Figura 8). Toda a área do estuário do 

Sado apresenta um clima de tipo mediterrâneo (Ferreira, 2007) e mesotérmico, com 

Verões muito quentes e secos (Moita, 2001), levando a que as taxas de evaporação 

sejam elevadas. Assim, a área mais a montante do Rio Sado sofre ligeiramente os 

efeitos da interioridade, razão pela qual existem valores mais altos de temperatura e de 

secura. Por outro lado, a área mais a jusante sofre uma maior influência marítima, 

tornando o clima mais ameno (ICNF, 2019 a). 

Canal Sul 
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Figura 8. Valores da precipitação média mensal (mm) de janeiro de 2020 a outubro de 2020, onde se encontra 
compreendido o período de amostragem do presente trabalho (Fonte: SNIRH, 2020). 

 

O estuário do Sado é do tipo mesotidal (amplitude média de maré de 2 m), com 

marés semidiurnas e regulares (Ferreira, 2007).  A circulação estuarina é dominada pela 

propagação da maré, dado que o caudal fluvial é reduzido (Sousa, 2006). Ocorre uma 

acentuada assimetria na propagação da maré nos canais norte e sul, do ponto de vista 

hidrodinâmico (Sousa, 2006). Pode ser classificado como um estuário parcialmente 

misturado ou totalmente misturado, uma vez que, as profundidades são baixas e o efeito 

da corrente de maré traduz-se por uma mistura acentuada na vertical (Davis e 

Fitzgerald, 2004). 

As pressões sobre o estuário do Sado são diversas, algumas contíguas ao 

sistema, outras ao longo da bacia hidrográfica. As maiores pressões urbanas e 

industriais concentram-se na margem norte, perto da cidade de Setúbal. As pressões 

associadas à agricultura e à aquacultura estão mais dispersas. Na margem sul 

destacam-se os empreendimentos turísticos de Troia, que representam pressões 

sazonais. Relativamente à bacia hidrográfica do rio Sado, as atividades que 

predominam são a agricultura; a pecuária, a manutenção e exploração de terrenos 

florestais e a extração mineira (lixiviação de gangas expostas) (Pereira et al., 2006). A 

poluição de origem urbana consiste, principalmente, nas descargas de efluentes da rede 

de esgotos e das águas lixiviantes provenientes das estações de tratamento de resíduos 

sólidos urbanos da cidade de Setúbal (Freitas et al., 2008). 

O estuário do Sado possui funções hidrológicas, biológicas e ecológicas 

essenciais para o bom funcionamento da bacia hidrográfica. Devido à qualidade e 
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peculiaridade da sua fauna e flora, detém um valor especial para a manutenção da 

diversidade genética e ecológica da região. É uma importante fonte de alimento de 

peixes, local de desova, nursery e/ou rota de migração da qual as populações de peixe 

dependem (ICNF, 2019 b). Para manter o equilíbrio entre a exploração dos recursos e 

a integridade natural do estuário, ao longo do tempo, este foi adquirindo vários estatutos 

de proteção, dos quais se destacam a Reserva Natural do Estuário do Sado (DL nº 

430/80, de 1 de outubro) e a Zona Especial de Conservação - Sítio PTCON0011 

Estuário do Sado (pela Diretiva Habitats 92/43/CEE transposta para o direito nacional 

pela Resolução de Conselho de Ministros nº 142/97, de 28 de agosto), estando 

igualmente inserido na rede de sítios Ramsar, desde 1996. 

 

2.2. Procedimentos de Amostragem 

Com o intuito de compreender a variação das comunidades planctónicas, nos meses de 

outono/inverno (setembro a novembro de 2019 e fevereiro de 2020) foram definidos e 

cinco locais de amostragem na zona mais interior do estuário (Figura 9 e Tabela 8). Para 

além dos locais mencionados foram amostrados mais dois locais perto da 

desembocadura do estuário dos quais foi feita a quantificação de alguns parâmetros 

que se apresentam em anexo. 

 

  

Figura 9. Localização da área de estudo e dos pontos de amostragem (Fonte: Google Earth). 

 

Tabela 8. Locais de amostragem no estuário e respetivas coordenadas geográficas referidas ao datum WGS-84. 

Local de amostragem Latitude (N) Longitude (W) 

SA1 38° 24’ 56,5’’ 008° 40’ 18,0’’ 

SA2 38° 25’ 54,9’’ 008° 43’ 28,3’’ 
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SA3 38° 30’ 00,3’’ 008° 44’ 53,9’’ 

SA4 38° 31’ 20,0’’ 008° 45’ 56,4’’ 

SA5 38° 28’ 15,1’’ 008° 47’ 38,6’’ 

 

Tabela 9. Períodos de amostragem e colheitas por parâmetro para os cinco locais de amostragem. 

  Temp.  pH O2 Sal. 
Cond. 

(µS/cm) 
Turvação  

e SST  
Clorofila 

a 
Nutrientes Metais Fitoplâncton 

Zooplâncton 
e 

Ictioplâncton 

S
e

t.
/1

9
 

X X X X X X X X X X X 

O
u

t/
.1

9
 

X X X X X X X X  X X 

N
o

v
./

1
9
 

X X X X X X X X X X X 

F
e

v
./

2
0
 

X X X X X X X X X X X 

 

Para a caracterização da coluna de água, in situ e com recurso a uma sonda 

multiparamétrica mediram-se os parâmetros físicos e químicos: temperatura (Temp.), 

oxigénio dissolvido (O2) e condutividade (Cond.) à superfície. Adicionalmente em cada 

local de amostragem foram recolhidas amostras de água a um metro de profundidade, 

com recurso a garrafas Niskin (V = 8L) para posterior análise em laboratório dos 

parâmetros: pH, salinidade (Sal.), turvação, sólidos suspensos totais (SST), nutrientes 

(nitritos, nitratos, amónia, fosfato e silicatos) e metais (cobre, ferro, zinco, cádmio, 

chumbo, níquel, arsénio e mercúrio).  

Relativamente à componente biológica, recolheram-se amostras de água em 

triplicado para determinação da concentração de clorofila a. Para identificação e 

quantificação das espécies fitoplanctónicas foi recolhida uma amostra de água em cada 

local em frascos de 0,50 L e de seguida conservada em lugol. Quanto à amostragem da 

comunidade zooplanctónica e de ictioplâncton foi realizado um arrasto horizontal em 

cada local de amostragem durante 5 minutos com uma rede (poro de 55 µm), à 

velocidade da embarcação. As amostras recolhidas foram armazenadas em frascos e 

conservadas em etanol 96%, para posterior identificação e quantificação das espécies.  

 

2.3. Procedimentos Laboratoriais 

As determinações de pH, turbidez, salinidade, sólidos suspensos totais, clorofila a, 

nutrientes, metais e semi - metal arsénio, nas amostras de água, foram efetuadas nos 

laboratórios da Divisão de Química e Poluição do Meio Marinho (QP) do Instituto 

Hidrográfico (IH). Os métodos de ensaio utilizados são na sua maioria acreditados 

segundo a norma NP EN ISO/IEC 17025 (2018). Independentemente dos métodos 
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serem acreditados ou não, há um controlo de qualidade efetuado em todos os ensaios, 

nomeadamente realização de duplicados, ensaios em branco, ensaios de recuperação 

e utilização de materiais de referência certificados (por exemplo: Merck, J.T. Baker, 

Fluka ou Panreac). Na Figura 10 está apresentado um diagrama com os procedimentos 

e técnicas analíticas para os parâmetros analisados nas amostras de água.  

 

Figura 10. Diagrama com o procedimento e técnica analítica efetuados nas amostras de água. 

2.4. Procedimentos Laboratoriais – Parâmetros Físico-químicos 

2.4.1. pH 

O potencial hidrogeniónico (pH) foi medido em laboratório no dia das colheitas, através 

do método potenciométrico utilizando um equipamento de medição de pH (Metrohm 

744) previamente calibrado com soluções padrão, que obedecem às especificações do 

National Institute of Standards and Technology (NIST), tendo em consideração que:  

pHB  =  − log10 aH+ 

Onde: pHB = pH da solução tampão padrão NIST. 

 

2.4.2. Salinidade 

A salinidade foi medida pela aplicação do método da condutividade elétrica, que se 

baseia na medição da razão de condutividade, Rt, da amostra a analisar relativa à razão 

de condutividade de uma amostra de água padrão a uma temperatura controlada, 

recorrendo a um salinómetro de elétrodos de contacto (Salinómetro de Precisão). A 

medição da razão de condutividade é realizada numa célula que contém os elétrodos 

em contacto com a amostra. De modo a garantir a estabilidade térmica, a célula 



FCUP 
Avaliação ecológica das comunidades planctónicas do estuário do Sado 

 

33 

 

encontra-se mergulhada num banho de água termostatizado a temperatura programada 

entre 18 e 33 ºC. O cálculo da salinidade, expressa em PSU e válido para valores entre 

2 e 42 PSU, é efetuada a partir da equação: 

S = a0 + a1Rt
1 2⁄

+ a2Rt + a3Rt
3 2⁄

+ a4Rt
2 + a5Rt

5 2⁄
+ S 

Onde: 

▪ S = [
t−15

1+0,0162 (t−15)
] (b0 + b1Rt

1 2⁄
+ b2Rt + b3Rt

3 2⁄
+ b4Rt

2 + b5Rt
5 2⁄

) 

▪ a0 = 0,0080; a1 = -0,1692; a2 = 25,3851; a3 = 14,0941; a4 = -7,0261; a5 = 2,7081 

▪ b0 = 0,0005; b1 = -0,0056; b2 = -0,0066; b3 = -0,0375; b4 = 0,0636; b5 = -0,0144 

▪ S – salinidade em PSU 

▪ Rt – razão de condutividade 

 

2.4.3. Turbidez 

A turbidez, mede a dispersão da radiação causada pelas partículas a um ângulo de 90º 

relativamente à fonte de emissão de luz na zona do espectro do infravermelho, com o 

equipamento TURBIQuant 3000 IR (mede a 860 nm) e o resultado é expresso em NTU 

(Nephelometric Turbidity Units). 

 

2.4.4. Teor de Sólidos Suspensos Totais  

Para a determinação de sólidos suspensos totais filtrou-se a amostra de água de forma 

a que a matéria retida nos filtros não ultrapassasse as 50 mg, através de um filtro de 

fibra de vidro com poro de 1 µm, previamente lavado e tarado. De seguida, os filtros 

foram colocados a secar numa estufa a 105 ºC até peso constante. A quantificação dos 

sólidos suspensos totais é determinada de acordo com a expressão: 

SST (mg L−1) =
1000 × (MF − MI)

V
 

Onde: 

▪ MF - massa do filtro mais o suporte após filtração (g), 

▪ MI - massa do filtro mais o suporte após tarar (g)  

▪ V - volume de amostra filtrado (L).  

▪ Fator 1000 para converter as massas de g para mg. 

 



FCUP 
Avaliação ecológica das comunidades planctónicas do estuário do Sado 

 

34 

 

2.4.5. Nutrientes e Sílica 

A determinação de nutrientes e sílica foi efetuada por espectrometria de absorção 

molecular utilizando um autoanalisador de fluxo segmentado (Skalar SANplus), 

especialmente desenvolvido para a análise de amostras de águas salinas (Figura 11). 

O equipamento é capaz de analisar nutrientes de um modo automatizado, em que as 

amostras e os reagentes entram no sistema e formam compostos corados cuja 

intensidade de cor é lida num detetor próprio incorporado no sistema (a dois 

comprimentos de onda distintos, sendo um destes utilizado para minimizar efeitos de 

matriz). O fluxo segmentado é obtido por inserção de bolhas de ar no percurso da 

reação, diminuindo assim o efeito de difusão e aumentando a sensibilidade do método. 

A quantificação dos nutrientes é efetuada recorrendo a um software próprio, por análise 

de curvas de calibração preparadas com padrões dos nutrientes a analisar. As curvas 

de calibração são construídas dentro do intervalo de estabilidade de concentrações dos 

nutrientes a analisar, previamente estabelecidas. Para os nutrientes nitrito, fosfato e 

sílica as curvas de calibração são de 1ª ordem (reta) e para os nutrientes nitrato + nitrito 

e amónia as curvas são de 2ª ordem. 

 

 

Figura 11. Autoanalisador de fluxo segmentado (Skalar SANplus) e amostrador automático. 

 

Nitritos (NO2
-) e Nitratos + Nitritos (NOX): A concentração de nitritos foi determinada 

através da formação de um corante azóico de cor púrpura avermelhada após adição de 

sulfanilamida e de dicloridrato de N-(1-naftil)-etilenodiamina em meio ácido. A 

determinação de NOX baseia-se na mesma reação, antecedida da redução do nitrato a 

nitrito por contacto com cádmio coperizado (ou seja, o cádmio é oxidado a Cd2+ no 

processo de redução do nitrato), de modo a dar-se a redução quantitativa do nitrato a 

nitrito. A determinação do nitrato (NO3) foi efetuada pela diferença entre os teores em 

nitrato + nitrito e nitrito. As concentrações são dadas pelas equações: 

NOX: y = a + bx + cx2 

NO2: y = a + bx 
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[NO3] = [NOX] − [NO2] 

Azoto total dissolvido (NTD): A determinação do azoto total dissolvido (amostra filtrada) 

baseou-se na oxidação dos compostos de azoto a nitrato por meio de irradiação com 

luz UV na presença de um oxidante forte, seguida da redução do nitrato a nitrito com 

cádmio coperizado.  

Amónia (NH4
+): A determinação da concentração de amónia é baseada na reação 

quantitativa dos compostos de amónia (NH3 + NH4
+) com hipoclorito de modo a formar 

uma cloroamina em meio ligeiramente básico. Quando em presença de excesso de 

hipoclorito, esta amina reage com o fenol para formar um composto corado, o azul de 

indofenol, A reação é catalisada por um derivado do ião nitroprussiato que se forma em 

meio básico. A interferência de iões alcalino terrosos presentes nas amostras salinas é 

eliminada pela adição de citrato de sódio, que provoca a complexação daqueles iões, 

impedindo assim a sua precipitação e consequente interferência na análise. A 

concentração é dada a partir equação da reta: 

y = a + bx + cx2 

Fosfatos (PO4
3-): A determinação da concentração de fosfatos baseou-se na formação 

de um complexo de antimónio (Sb3+), fósforo e molibdénio (Mo6+) que de seguida foi 

reduzido a um outro complexo corado de cor azul de molibdénio. A reação deu-se em 

meio ácido contendo os compostos Sb3+ (como catalisador), Mo6+ e ácido L (+)-ascórbico 

(como redutor). A concentração é dada a partir equação da reta: 

y = a + bx 

Fósforo total dissolvido (PTD): A determinação do fósforo total dissolvido (amostra 

filtrada) baseou-se na oxidação dos compostos de fósforo a fosfato por meio de 

irradiação com luz UV na presença de um oxidante forte, seguida da formação de um 

complexo de antimónio (Sb3+), fósforo e molibdénio (Mo6+) que foi reduzido a um outro 

complexo corado de cor azul de molibdénio.  

Silicatos (SO4
4-): Para a determinação de silicatos, trataram-se as amostras com uma 

solução de heptamolibdato de amónio em meio ácido, de modo a formar ácido 

molibdosilícico (cor amarela) e complexos de fósforo e arsénio. Estes últimos na 

presença do ião molibdato formam um complexo de cor azul permitindo assim a 

determinar a concentração de silicatos. A concentração é dada a partir equação da reta: 

y = a + bx 
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2.5. Metais e Semi-metal Arsénio 

Cádmio (Cd), Chumbo (Pb), Níquel (Ni), Ferro (Fe), Cobre (Cu) e Zinco (Zn): As 

amostras de água previamente a serem analisadas foram ajustadas a um pH de 6,5. De 

seguida foram extraídas com colunas (SPE – Solid Phase Extraction), em fase sólida 

tendo por base o procedimento inerente aos cartuchos DigiSep Blue Label da SCP-

Science. Estes elementos foram quantificados por espetrometria de absorção atómica 

(EAA), no equipamento Solaar–Thermo Elemental, com chama de ar/acetileno e 

correção de fundo com lâmpada de deutério e/ou com câmara de grafite e correção de 

fundo por efeito de Zeeman. Na Tabela 10 estão descritos os comprimentos de onda de 

análise de cada elemento. 

 

Tabela 10. Comprimento de onda e método correspondente a cada elemento analisado. 

Elemento Comprimento de Onda (nm) Método 

Cd 228,8 

EAA com câmara de grafite Pb 217,0 

Ni 232,0 

Cu 324,8 

EAA com chama Fe 248,3 

Zn 213,9 

 

O conteúdo em cádmio, cobre, chumbo, ferro, níquel e zinco foi calculado 

utilizando a seguinte expressão: 

CMetal =
(Ca − Cb) × VFinal × f

VInicial
 

Em que: 

▪ CMetal - concentração do metal analisado (µg L-1),  

▪ Ca - absorvência da amostra, 

▪ Cb - absorvência do branco, 

▪ VInicial - volume total da amostra inicial (mL), 

▪ VFinal - volume total da amostra após a extração (mL), 

▪ f - fator de diluição, quando aplicável. 

Mercúrio (Hg): foi quantificado por espetrometria de absorção atómica sem chama – 

vapor frio (NIC RA 3), equipado com lâmpada de cátodo oco de mercúrio. Previamente, 

as amostras sofreram oxidação em meio alcalino (NaOH e Cu2+) seguida da adição de 

cloreto estanoso (Sn (II) Cl2). Prepararam-se nove soluções de calibração 

correspondentes à gama de trabalho. Preparou-se uma solução padrão de controlo cuja 
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concentração foi de 0,01 µg L-1. Para as amostras e padrões, pipetaram-se 5 mL da 

solução padrão para um tubo de reação, adicionou-se 1000 µL da solução de NaOH e 

200 µL da solução padrão de cobre e colocou-se o tubo no auto analisador. 

Posteriormente foi adicionado de forma automática 500 µL da solução de cloreto 

estanoso no tubo de reação. O conteúdo em mercúrio foi calculado utilizando a seguinte 

expressão: 

CHg = (Ca − Cb) × f 

Em que: 

▪ CHg – concentração corrigida de mercúrio (µg L-1), 

▪ Ca –absorvência da amostra, 

▪ Cb - absorvência do branco, 

▪ f – fator de diluição, quando aplicável. 

Arsénio (As): a amostra sofreu uma extração em manta de aquecimento com ácido 

nítrico a 65% e ácido clorídrico a 30% na proporção de 1:3 (HNO3: HCl, V/V), ficando as 

amostras em refluxo durante 2,5 horas. Após a extração, 50 mL de amostra foram 

reduzidos com 2 mL de uma solução de iodeto de potássio e ácido ascórbico de modo 

a que todo o arsénio fosse convertido em As (III). O As (III) foi reduzido ao hidreto de 

arsénio gasoso (AsH3) por reação com o tetraborohidreto de sódio num meio acidificado 

com ácido clorídrico. A sua quantificação foi feita por espectrometria de absorção 

atómica com gerador de hidretos num espectrómetro Solaar–Thermo Elemental. O 

conteúdo em arsénio foi calculado utilizando a seguinte expressão: 

CAs =
(Ca − Cb) × VInicial × f

VFinal
 

Em que: 

▪ CAs - concentração de arsénio (µg L-1), 

▪ Ca - absorvência da amostra, 

▪ Cb - absorvência do branco, 

▪ VInicial - volume total da amostra inicial (mL), 

▪ VFinal - volume total da amostra após a extração (mL), 

▪ f - fator de diluição, quando aplicável. 
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2.6. Procedimentos Laboratoriais – Parâmetros Biológicos 

2.6.1. Fitoplâncton 

Relativamente ao procedimento laboratorial para a caracterização da comunidade 

fitoplânctónica foram seguidas algumas das recomendações do protocolo de 

monitorização da APA (APA, 2020). Assim os frascos de 500 mL onde foi recolhida a 

amostra (à qual foram adicionados 5 mL de solução de lugol neutra) foram deixados em 

repouso por semana, para sedimentação do seston. Após este período, as amostras 

foram decantadas e todo o material sedimentado foi recolhido para tubos de 6 mL. A 

análise quantitativa e qualitativa da comunidade fitoplânctónica foi efetuada recorrendo 

à utilização de câmaras de Utermohl de sedimentação de 25 mL, e visualizadas num 

microscópio invertido (ZEISS Axiovert 40 C). 

O processo de contagem envolve a identificação (com o auxílio de chaves de 

identificação específicas Reynolds, 1984; Baker, 2012) e registo do número de 

indivíduos de cada taxon (até à classe) observados numa área conhecida da câmara. A 

partir dos dados obtidos foram calculadas as abundâncias para cada filo, segundo a 

equação (APA, 2020): 

Nph=Xph ×
𝐴

𝑎 × 𝑣
 

Onde: 

▪ Nph - número de células por unidade de volume (cel L-1), 

▪ Xph - número de células total contadas na câmara (cel),  

▪ A - área total da câmara (cm2),  

▪ V - volume da subamostra sedimentada na câmara (mL),  

▪ a - área do campo ou transepto em que se efetuaram as contagens (cm2). 

A determinação da concentração de clorofila a (indicador de biomassa proposto pela 

DQA) deste parâmetro foi efetuada segundo o método descrito por Lorenzen (1967). 

Após a filtração de um volume conhecido de cada amostra, a extração dos pigmentos 

fotossintéticos foi feita a partir da adição de 8 mL de acetona a 90% às amostras. Em 

seguida o extrato foi colocado em agitação num vortex para promover a passagem dos 

pigmentos para a fase orgânica; os extratos permaneceram em repouso, ao abrigo da 

luz e em ambiente refrigerado durante 24 horas; depois foram centrifugados durante 10 

a 15 minutos a 3 000 rpm numa centrífuga (Heraeus Megafuge 1.0), de modo a remover 

a matéria particulada. Posteriormente, a absorbância das amostras foi medida num 

espectrómetro (UNICAM UV/VIS Spectrometer UV2), em cuvettes de vidro a dois 

comprimentos de onda de 663 nm e 750 nm (ABS663 e ABS750). De seguida, as amostras 
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foram acidificadas com 1 a 2 gotas de ácido clorídrico (HCl 0,1 M) e repetiu-se a leitura 

aos mesmos comprimentos de onda (ABS663a e ABS750a). O teor de clorofila a (µg/L) foi 

calculado de acordo com a equação: 

 

Chl a =
25,65 × [(ABS663 − ABS750) − (ABS663a −  ABS750a)] × v

V × L
 

Onde: 

▪ v - volume de acetona usado na extração (mL),  

▪ V - volume de água filtrado (L), 

▪ L - percurso ótico da cuvette (cm). 

 

2.6.2. Zooplâncton e Ictioplâncton 

Para a quantificação destes parâmetros biológicos, as amostras foram identificadas na 

totalidade, com o auxílio de uma lupa binocular (Leika MZ 16F) numa câmara de 

contagem. Relativamente aos organismos da sub-classe Copepoda a identificação foi 

feita, sempre que possível, até à ordem. Em relação aos restantes organismos estes 

foram identificados até ao género Appendicularia, sub-filo Crustacea e filo Mollusca. A 

identificação foi auxiliada por diversos guias de identificação: Witty (2004), Morgado et 

al. (2015). A partir dos dados obtidos foram calculadas densidades segundo a equação: 

Densidade (ind.m3) = Número de indivíduos (ind) × Volume filtrado 

Onde: 

▪ Volume filtrado (m3) = caudal × t (s) 

▪ Caudal (m3 s-1) = Área da rede (m2) × Vmédia (m s-1) 

 

2.7. Análise dos Dados Biológicos 

Foi efetuada uma análise multivariada - Análise de Correspondência Canónica (CCA), 

que efetua a ordenação linear multivariada permitindo analisar a relação entre duas 

matrizes de dados. Foram utilizadas duas matrizes: biológica (composição das 

comunidades fitoplanctónica e zooplanctónica) e variáveis ambientais (parâmetros 

físico-químicos da água) com o intuito de perceber a relação entre as diferentes 

variáveis. A análise multivariada foi efetuada no programa PAST V. 3.  
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2.8. Determinação do Estado Ecológico e do Estado Químico  

Para a determinação do estado ecológico do estuário calculou-se o percentil 90 dos 

parâmetros físicos-químicos de suporte geral (oxigénio dissolvido, nitratos, nitritos, 

amónia e fosfatos) cujas colheitas e análises foram efetuadas durante os anos 2018, 

2019 e 2020. Foi ainda calculado o percentil 90 para o parâmetro biológico 

(concentração de clorofila a) com os dados de fevereiro a outubro. De seguida foi 

calculado o rácio de qualidade ecológica tendo por base o percentil 90 calculado para 

cada um dos parâmetros e o valor de referência correspondente (Tabela 3 e Tabela 7), 

através da equação: 

RQE =
Percentil 90

Valor de Referência
 

Em termos de avaliação final do estado ecológico do estuário do Sado tendo em conta 

os parâmetros físicos e químicos de suporte geral e biológicos, a interpretação dos 

resultados obtidos foi efetuada por comparação dos valores limite para o Bom estado 

ecológico apresentados na Tabela 3 e na Tabela 7.  Sempre que estes valores foram 

ultrapassados, a classificação do estuário foi considerada com mau estado ecológico.  

Para a determinação do estado químico do estuário do Sado, para o período de 

amostragem do presente estudo (set a novembro de 2019 e fevereiro de 2020), 

calculou-se a média aritmética das concentrações para os metais cádmio (Cd), chumbo 

(Pb), mercúrio (Hg) e níquel (Ni), para os quais há valores limites estabelecidos no 

Decreto-Lei nº 218/2015. A classificação para o bom estado químico atinge-se quando 

a média aritmética da concentração medida para cada metal não ultrapassa os valores 

de NQA-MA nem os de NQA-CMA, descritas na Tabela 4. 

 

2.9. Cálculo do Índice Trófico (TRIX) 

O índice trófico TRIX (Vollenweider et al., 1998) é a combinação de quatro variáveis que 

refletem a qualidade das águas marinhas e costeiras: o desvio absoluto da saturação 

de oxigénio, a clorofila a, a concentração de azoto e de fósforo dissolvido. O índice 

trófico TRIX foi calculado paras os diferentes pontos de amostragem no estuário do 

Sado de acordo com a equação: 

TRIX =
log10(Chl a × OD × NTD × PTD) + 1,5

1,2
 

Onde: 

▪ Chl a - concentração de clorofila a (mg m-3), 
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▪ OD – desvio absoluto da saturação de oxigénio dissolvido (%),  

▪ NTD - concentração de azoto total dissolvido (mg m-3), 

▪ PTD - concentração de fósforo total dissolvido (mg m-3). 

 A classificação das águas estuarinas usando o índice trófico TRIX foi realizada 

através de valores limiares propostos por Penna et al. (2004), em que o índice é 

dimensionado numa escala de 0 a 10 (Tabela 11) (Penna et al., 2004). 

 

Tabela 11. Classificação do Estado Trófico e o Estado de Qualidade para Águas Estuarinas e Costeiras (Penna et al.., 
2004). 

Índice Trófico TRIX Estado Trófico Estado de Qualidade 

<4 Oligotrófico Excelente 

[4-5[ Mesotrófico Bom 

[5-6[ Eutrófico Moderado 

[6-10] Hipertrófico Pobre 

 

3. Resultados e Discussão 

3.1. Parâmetros Físicos e Químicos da Água 

Os resultados dos parâmetros físicos e químicos quantificados nas amostras de água 

do estuário do Sado estão apresentados na Tabela 12. É possível observar o 

decréscimo de temperatura ao longo do período de amostragem, setembro (T=22ºC) e 

fevereiro (T=14ºC). A salinidade medida no período de estudo (variação entre 30 e 80), 

veio validar que estamos perante um estuário mesotidal com descargas irregulares de 

rio, estuário tipo A2 (Tabela 1). A variação da temperatura e da salinidade, ao longo do 

período amostrado, pode ser justificada pela elevada taxa de evapotranspiração que 

ocorre no mês de setembro relativamente aos restantes meses, e aos baixos valores de 

precipitação registados (Figura 8). Situação caraterística do clima mediterrânico em que 

se enquadra o estuário do Sado, caracterizado por verões quentes e secos e invernos 

amenos e chuvosos (Coutinho, 2003; Neves et al., 2004; Vieira et al., 2015; Neto et al., 

2019) onde os resultados obtidos são concordantes com os padrões sazonais que 

ocorrem nesta área. Relativamente aos valores de oxigénio dissolvido (%), nos meses 

de setembro e fevereiro registaram-se os valores mais altos, acima do valor de 

referência (109 %), para os locais SA1 e SA2. Nos meses de outubro e novembro os 

valores mais altos deste parâmetro observaram-se nos locais SA2, SA3 e SA4, não 

ultrapassando o valor de referência (Tabela 12). A variação dos valores de oxigénio 

dissolvido do presente trabalho vai de encontro aos valores ainda mais baixos 

observados por Coutinho, num estudo de 2003, nas mesmas zonas deste estudo 
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nomeadamente na zona do Canal de Alcácer e do Esteiro da Marateca (que 

correspondem respetivamente aos locais SA1/SA2 e SA3/SA4). O pH apresentou 

valores neutros a ligeiramente alcalinos, com tendência de diminuição para as estações 

de amostragem mais a montante, próximas de pressões antrópicas (SA1 e SA4), tal 

como documentado por Caetano et al. (2016). As concentrações de sólidos suspensos 

totais e turbidez, nos quatro meses de amostragem, foram máximas em SA1. Ao longo 

dos locais de amostragem observou-se um decréscimo, montante para jusante, dos 

valores deste parâmetro. Este resultado pode estar relacionado com as condições de 

pluviosidade que se registaram na área durante o período de amostragem (Figura 8).  

Relativamente à concentração de nutrientes, observou-se, para os quatro 

períodos de amostragem os valores mais elevados de nitritos (NO2
-) e nitratos (NO3

-) no 

local SA1. Em relação à concentração de NOX (nitritos + nitratos) (esta foi quase sempre 

inferior ao valor de referência (0,3 mg-N L-1), evidenciando o local SA1, onde se 

registaram os valores de NOx mais elevados (entre 0,13 e 0,27 mg-N L-1). A 

concentração de NOx obtido no presente estudo encontra-se no intervalo determinado 

por Caetano et al. (2016) (0,07 – 12,50 mg-N L-1) para o estuário do Sado em 

amostragens realizadas durante um ano. A concentração de amónia (NH4
+), para o 

período amostrado foi inferior ao valor de referência (0,2 mg-N L-1) para todos os locais. 

Evidenciando novamente o local SA1 onde se registou os valores mais elevados de 

amónia (entre 0,03 e 0,11 mg-N L-1) em setembro, novembro e fevereiro. A concentração 

em sílica também foi máxima no local SA1 (variando entre 1,1 mg-Si L-1 e 1,5 mg-Si L-

1), revelando um gradiente de decréscimo até à desembocadura do estuário (SA5 = 0,4 

mg-Si L-1). A concentração de sílica nas amostras de água observada no presente 

estudo foi semelhante aos dados obtidos por Caetano et al. (2016) que variaram entre 

0,02-4,32 mg-Si L-1, no período de um ano. A concentração de fósforo manteve-se 

constante ao longo dos quatro meses amostrados, nunca ultrapassando o valor de 

referência (0,05 mg-P L-1). Ferreira et al. (2003) demonstrou no seu estudo que verões 

quentes, secos e com a ocorrência de incêndios florestais leva a um aumento no 

incremento de nutrientes nos ecossistemas aquáticos. Segundo Coutinho (2003), a 

estação SA1 (próxima do Canal de Alcácer) tem uma forte influência agrícola e 

apresenta processos biogeoquímicos intensos na reciclagem de nutrientes. 

Nomeadamente a sílica por dissolução proveniente das correntes de circulação na 

interface água doce-água salgada, o que poderá justificar valores mais elevados deste 

nutriente. Mais ainda, Vieira et al. (2015) defende que a concentração de nutrientes 

depende da entrada de água doce no estuário, principalmente durante períodos de 

elevada precipitação.  
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Na Tabela 12 encontram-se também os rácios de qualidade ecológica (RQE) 

calculados para os parâmetros NOX, amónia (NH4
+),  fosfato (PO4

3-) e oxigénio dissolvido 

(OD). Porém os nutrientes por si só não devem resultar numa avaliação de estado 

ecológico. Caetano et al. (2016) também obtiveram os mesmos resultados para o 

estuário do Sado, durante uma amostragem anual feita durante 2009-2010. 

 

Tabela 12. Resultados dos parâmetros físicos e químicos determinados in situ e em laboratório para cada período e local 
de amostragem (LA). Por baixo dos parâmetros OD, NOX, NH4

+ e PO4
3- estão indicados os valores de referência para 

águas de transição de classe de salinidade superior a 30 e do tipo A2, utilizados para o cálculo do Rácio de Qualidade 
Ecológica (RQE). 

M
ê
s

 

LA 
T 

(ºC) 

OD 

(%) 

pH Cond 

(mS cm-1) 

Sal. 

(PSU) 

Turb. 

(NTU) 

SST 

(mg L-1) 

𝐍𝐎𝟐
− 

(µg-N L-1) 

𝐍𝐎𝟑
− 

(µg-N L-1) 

NOX 

(mg-N L-1) 

𝐍𝐇𝟒
+ 

(mg-N L-1) 

NTD 

(mg-N L-1) 

PO4
3- 

(mg-P L-1) 

PTD 

(µg-P L-1) 

SiO4
4- 

(mg-Si L-1) 

Valor de referência 

(APA, 2016) 
109,00 0,30 0,20 0,05   

S
e
t.

/1
9

 

SA1 21,9 110 7,89 54 35,5 16 18 13,6 116 0,13 0,06 0,55 0,03 53,0 1,3 

SA2 21,9 117 7,98 56 37,4 3 5 5,6 48 0,05 <0,01 0,28 0,02 28,0 0,6 

SA3 21,9 87 7,95 57 37,6 2 3 4,8 50 0,06 <0,01 0,25 0,02 27,0 0,5 

SA4 21,8 70 7,93 57 37,8 3 4 4,4 28 0,03 <0,01 0,25 0,02 27,0 0,6 

SA5 21,6 84 7,96 57 37,3 2 3 5,4 57 0,06 0,02 0,27 0,02 39,0 0,4 

O
u

t.
/1

9
 

SA1 17,7 96 7,99 54 35,0 12 18 10,4 140 0,15 0,01 0,50 0,03 50,0 1,1 

SA2 17,9 107 8,04 56 37,2 3 4 6,6 81 0,09 <0,01 0,32 0,02 37,0 0,6 

SA3 18,0 105 7,98 56 37,0 3 4 6,5 78 0,09 0,02 0,34 0,03 45,0 0,6 

SA4 17,8 105 7,99 54 36,0 4 8 6,6 75 0,08 0,02 0,33 0,03 41,0 0,6 

SA5 18,0 91 8,04 56 36,0 3 5 5,9 82 0,09 0,02 0,29 0,03 40,0 0,4 

N
o

v
./

1
9

 

SA1 17,6 98 7,96 53 35,3 17 19 9,3 160 0,17 0,03 0,47 0,04 49,0 1,1 

SA2 18,1 103 7,99 55 36,4 4 7 7,1 115 0,12 <0,01 0,40 0,03 40,0 0,7 

SA3 18,0 104 7,94 55 36,4 3 3 7,8 109 0,12 0,04 0,35 0,03 43,0 0,7 

SA4 17,7 107 7,96 55 36,4 4 4 7,4 110 0,12 0,03 0,37 0,03 43,0 0,6 

SA5 17,5 92 8,02 54 36,0 3 3 6,5 95 0,10 0,04 0,33 0,04 48,0 0,4 

F
e

v
./
2

0
 

SA1 14,3 117 8,08 53 35,0 4 5 6,5 260 0,27 0,11 0,56 0,03 27,0 1,5 

SA2 14,3 127 8,13 47 30,8 2 3 2,5 70 0,07 0,08 0,18 0,02 12,0 0,7 

SA3 14,7 106 8,12 49 31,9 2 2 2,1 70 0,03 0,07 0,18 0,01 16,0 0,6 

SA4 14,6 101 8,08 49 31,9 2 2 2,3 27 0,03 0,08 0,17 0,02 17,0 0,6 

SA5 15,3 95 8,10 51 33,7 2 4 3,1 43 0,05 0,08 0,15 0,02 18,0 0,3 

RQE  1,2        0,8 0,3  0,8   

Estado Ecológico  Bom        Bom Bom  Bom   

 

Na Figura 12 estão representados os resultados da concentração de metais e do 

semimetal nas amostras de água para os meses de setembro, novembro e fevereiro. A 

concentração de arsénio apresentou valores mais elevados em setembro e mais baixos 

em fevereiro, para todos os locais de amostragem. Note-se que em SA2, SA3 e SA4, 

em fevereiro, a concentração esteve abaixo do limite de deteção (LQ) (< 1,0 µg L-1). A 

concentração de cádmio foi mais elevada em SA1, excedendo em setembro a norma de 

qualidade expressa em concentração máxima admissível (NQA-CMA = 0,45 µg L-1). 

Porém nos restantes meses e locais de amostragem a concentração deste metal foi 
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inferior à NQA-CMA. A concentração de chumbo manteve-se abaixo dos limites de 

quantificação em setembro e novembro, exceto para SA1 e SA4. Em fevereiro observou-

se um aumento da concentração deste metal em todos os locais, no entanto mantendo-

se abaixo da NQA-CMA. A concentração de cobre, em setembro, foi mais elevada no 

local SA5 e mais baixa em SA2. Em novembro observou-se um decréscimo e em 

fevereiro um aumento da concentração de cobre para todos os locais de amostragem. 

A concentração de ferro mais baixa observou-se no mês de setembro e fevereiro, e mais 

alta em novembro. A concentração de mercúrio, no mês de setembro, esteve abaixo 

dos limites de quantificação para a maioria dos locais de amostragem, à exceção do 

local SA3 (9,74 ng L-1). No mês de novembro observou-se um aumento da concentração 

de mercúrio para todos os locais de amostragem, no entanto, nunca ultrapassou a NQA-

CMA estabelecida para este metal. Em fevereiro registou-se uma diminuição na maioria 

dos locais. A concentração de níquel não apresentou variação ao longo do período de 

amostragem e nunca ultrapassou os valores de NQA-CMA. A concentração de zinco foi 

constante ao longo do período de amostragem, apresentando valores ligeiramente mais 

elevados para SA2, o que pode estar relacionado com a proximidade a áreas de maiores 

atividades antrópicas. 

De referir que os resultados obtidos neste trabalho são de um modo geral 

inferiores aos valores limites documentados por Tornero et al., 2019 para as 

concentrações de metais arsénio (20 µg L-1), cobre (5 µg L-1) e zinco (40 µg L-1).  Tal 

como aos obtidos por Cotté-Krief et al. (2000), num estudo realizado no estuário do Tejo 

sobre a concentração de metais na coluna de água verificaram concentrações de 

cádmio (0,4 a 3,4 µg L-1), cobre (6,0 a 26,0 µg L-1), níquel (5,8 a 14,0 µg L-1) e zinco 

(52,0 a 230,0 µg L-1) mais baixas a jusante do que a montante do estuário. Estes autores 

justificam que as concentrações mais elevadas de metais a montante de um estuário 

podem derivar de atividades antropogénicas que ocorrem quer nas margens do estuário 

quer nas margens dos rios que nele desaguam (Cotté-Krief et al. 2000). Mais ainda, e 

de acordo com Caetano e Vale (2003) as descargas de um rio podem influenciar a 

concentração de metais até 1 milha náutica da foz estuarina.  
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Figura 12.  Resultados das concentrações de metais analisados nas amostras de água nos diferentes locais de 
amostragem do estuário do Sado para os quatro períodos amostrados. A tracejado encontram-se as NQA-CMA para 
alguns dos metais, de acordo com o Decreto-lei nº 218/2015. 
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Na Tabela 13 encontram-se os resultados das médias das concentrações dos 

metais, por cada ponto de amostragem, para os quais existem normas de qualidade 

ambiental. É possível observar que para o elemento cádmio, as normas de qualidade 

expressa em valor médio anual (NQA-MA) e a concentração máxima admissível (NQA-

CMA) foram excedidas em todos os locais amostrados, exceto em SA5. Em relação aos 

outros metais quer o valor médio anual (NQA-MA) quer a concentração máxima 

admissível (NQA-CMA), não foram excedidas para nenhuma amostra de água. 

Classificando-se com bom estado químico os locais de estudo. Estes resultados, 

indicam que o estuário do Sado se encontra alterado a nível químico, para o período 

amostrado no presente estudo (set19 a fev20). 

 

Tabela 13. Resultados da concentração média por local de amostragem, desde setembro de 2019 até fevereiro de 2020. 
Por baixo de cada metal encontram-se as NQA-MA - Norma de Qualidade Ambiental – Média Anual; NQA – CMA - Norma 
de Qualidade Ambiental - Concentração Máxima Admissível, tendo como base o Decreto-lei nº 218/2015. Na última 
coluna apresenta-se a classificação final do estado químico. 

  
Cd  

(µg L-1) 

Estado 
Químico 

Cd 

Ni  
(µg L-1) 

Estado 
Químico 

Ni 

Hg 
 (µg L-1) 

 

Estado 
Químico 

Hg 

Pb 
 (µg L-1) 

 

Estado 
Químico 

Pb 

Estado 
Químico  

 NQA-MA 
(µg L-1) 

0,2 Bom 8,6 Bom ---  1,3 Bom  

L
o

c
a
l 
d

e
 

A
m

o
s

tr
a
g

e
m

 SA1 0,39 Mau 1,60 Bom 0,01 Bom 0,23 Bom Mau 

SA2 0,26 Mau 1,03 Bom 0,01 Bom 0,17 Bom Mau 

SA3 0,21 Mau 1,01 Bom 0,01 Bom 0,23 Bom Mau 

SA4 0,23 Mau 1,07 Bom 0,00 Bom 0,18 Bom Mau 

SA5 0,20 Bom 0,82 Bom 0,00 Bom 0,16 Bom Bom 

 

 

3.2. Comunidade Fitoplânctónica  

Na Figura 13 apresentam-se os resultados da caraterização da comunidade 

fitoplanctónica para cada local de amostragem ao longo do período de estudo. Os 

resultados apresentam dois grupos dominantes de fitoplâncton pertencentes às classes 

Clorophyceae (densidades superiores 750 cel L-1, nos locais mais a montante do 

estuário - SA1 e SA2) e Bacillariophyceae (densidades superiores a 600 cel L-1 nos 

locais mais a jusante do estuário - SA3 e SA5). Porém, outros grupos estão também 

representados nas amostras recolhidas, salientando-se as classes Euglenophyceae, 

Crysophyceae e Cryptophyceae que aumentam de densidade do mês de setembro para 

outubro, diminuindo de seguida no mês de novembro e voltando a registar-se um 

aumento de densidade no mês de fevereiro. Estes grupos taxonómicos não apresentam 

uma distribuição homogénea no estuário realçando-se a sua dominância nas estações 

SA2 e SA4. Os locais SA3 e SA5 apresentam uma distribuição da comunidade 
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fitoplanctónica diferente relativamente aos outros locais, observando-se maior 

abundância de Clorophyceae e menor de Dinophyceae.  

 As densidades fitoplânctónicas atingiram valores mais baixos em setembro e 

outubro, e valores mais altos nos meses de novembro e fevereiro. Este fato pode estar 

relacionado com a entrada e disponibilidade de nutrientes no estuário, decorrente da 

precipitação (Figura 8), que foi mais elevada em novembro e fevereiro, situação já 

descrita por Coutinho (2003). De acordo com Coutinho (2003), seria de esperar que o 

grupo fitoplanctónico dominante no estuário do Sado, para o período de um ano, fosse 

- Bacillariophyceae, seguido de Cryptophyceae e Dinophyceae. No entanto, no presente 

trabalho, decorrido apenas no período de setembro de 2019 a fevereiro de 2020, o grupo 

que apresentou maior dominância foi Clorophyceae, seguido de Bacillariophyceae. 

Porém, o período de amostragem do presente estudo não coincide com o de maior 

produção fitoplanctónica, como já referido e observado em Brito et al. (2012) e Coutinho 

(2003), não se podendo extrapolar os dados para o restante ano. Ainda, a diferença 

mais evidente quando comparado com estudos anteriores (Coutinho, 2003 e Sampayo, 

1970) foi a dominância de clorófitas em relação às diatomáceas. Em Santos et al. 

(2020), o grupo dominante foi o das criptófitas, em relação ao das diatomáceas. Estes 

autores sugeriram que a comunidade de criptófitas pode ser favorecida pela 

disponibilidade de nutrientes observada no estuário. Esta justificação pode ser usada 

no presente para justificar a dominância de clorófitas. 
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Figura 13. Resultados das abundâncias fitoplânctónicas (%) e o total das densidades fitoplanctónicas (cel L-1) observadas 
para cada local de amostragem ao longo do período do estudo no estuário do Sado. 

 

Atualmente, e de acordo com as métricas propostas pela DQA, para avaliar a 

qualidade da água de estuários um dos elementos biológicos para avaliação é o 

fitoplâncton, tendo como indicadores a composição e biomassa. Na Tabela 14, 

apresentam-se os resultados da concentração de clorofila a determinada nas amostras 

de água para cada local e período de amostragem. De uma forma geral, a concentração 

de clorofila a apresentou valores abaixo do valor de referência (< 6,67 µg L-1), em que a 

concentração mais elevada se observou em SA1, local mais a montante do estuário. 

Ferreira et al. (2003), registaram a mesma tendência e especularam que tais valores 

poderiam derivar da libertação de água eutrofizada retida para irrigação. Na estação 

SA5, mais próxima do estaleiro naval foi onde se registaram os valores mais baixos de 

clorofila a, o que pode estar relacionado com as elevadas concentrações de 

contaminantes derivadas do estaleiro naval. A distribuição espacial da concentração de 

clorofila a e da densidade fitoplânctónica apresentaram a mesma variação, com 

diminuição para jusante. Estes resultados foram já observados por Coutinho (2003) em 
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que registou concentrações médias anuais entre 3,5 e 14,7 µg L-1 de montante para 

jusante. Comparando os resultados das densidades fitoplanctónicas com a 

concentração de clorofila a é possível observar que valores mais elevados desta não 

correspondem aos valores elevados de densidades. De acordo com Coutinho (2003), a 

discrepância destes valores poderá ser resultado dos grupos fitoplânctónicos, do estado 

fisiológico das células, da limitação de luz e nutrientes e ao envelhecimento das células 

fitoplanctónicas.  

Os resultados mostraram ainda que há diferenças na concentração de clorofila 

a ao longo dos locais de amostragem no período do estudo. De acordo com a 

bibliografia, vários são os factores que podem contribuir para estas diferenças espaciais, 

incluindo a maior exposição solar em áreas menos profundas (e.g. SA3) (Vieira et al., 

2015; Azevedo et al.,2013; Courtinho,2003). Estes resultados estão de acordo com 

Azevedo et al. (2013) em que observaram que nos locais menos profundos do estuário 

do Lima se atingiram maiores valores de clorofila a. Assim e tal como defendido por 

outros autores, estudos sobre os padrões temporais e espaciais da clorofila a são 

importantes para um melhor conhecimento da qualidade das massas de água estuarinas 

e costeiras (e.g. Vieira et al., 2015). 

Tendo em conta o valor do rácio de qualidade ecológica obtido (1,4; Tabela 14) 

para a concentração de clorofila a é possível afirmar que o estuário do Sado apresenta 

um excelente estado ecológico. Porém, é importante realçar que o conjunto de dados 

do presente estudo pode não ser representativo para a classificação ecológica da massa 

de água do estuário uma vez que não abrange o período de maior produção primária, a 

primavera (Brito et al., 2012).  

 

Tabela 14. Resultados da concentração de Clorofila a (Chl a) para cada local de amostragem, durante os três meses 
amostrados e respetiva classificação do Estado Ecológico de acordo com o Rácio de Qualidade Ecológica (EQR). Por 
baixo do parâmetro está indicado o valor de referência para águas de transição de classe de salinidade superior a 30 e 
do tipo A2, utilizado para o cálculo do Rácio de Qualidade Ecológica (RQE), tal como descrito na seção de Material e 
Métodos. 

Mês 

Local de Amostragem Chl a (µg L-1) 

Valor de referência 
(APA, 2016) 

6,67 µg L-1 

S
e
t.

 /
1
9
 

SA1 4,4 

SA2 2,5 

SA3 2,4 

SA4 2,1 

SA5 1,8 

O
u

t.
 /
1
9

 

SA1 2,3 

SA2 1,8 

SA3 1,3 

SA4 1,4 

SA5 1,2 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272771415301037#bib7
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N
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v
. 

/1
9
 

SA1 3,1 

SA2 1,8 

SA3 2,7 

SA4 1,8 

SA5 1,3 

F
e

v
. 
/2

0
 

SA1 2,4 

SA2 1,6 

SA3 1,2 
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Na Figura 14 observa-se a CCA resultante da matriz da comunidade 

fitoplanctónica e das variáveis ambientais registadas para cada local de amostragem ao 

longo do período de estudo. Os dois primeiros eixos da CCA apresentaram Eigenvalues 

de 0,091 e 0,016, respetivamente, e explicaram 81,50 % da variação nos dados de 

fitoplâncton e 14,64 % da variação da relação dos dados ambientais. Na CCA da Figura 

14 foi possível distinguir dois grupos: um constituído pelos locais SA3 e SA5 (linha 

contínua), associados aos menores valores de SST, NOX, silicatos, clorofila a  e maiores 

densidades fitoplânctónicas totais, principalmente de Bacillariophyceae; e um segundo 

grupo constituído pelos locais SA1, SA2 e SA4 (linha a tracejado), com maior 

diversidade fitoplanctónica e maior concentração de nutrientes e clorofila a. Observou-

se ainda que a concentração de clorofila a é afetada por períodos de alta turbidez, como 

Vieira et al. (2015) explicou no seu estudo. A CCA permitiu ainda observar uma distinção 

entre os meses amostrados, em que as amostragens de setembro se distinguem dos 

restantes períodos com associação de valores de temperatura e salinidade mais 

elevados, tal como demonstrado por Santos et al. (2020), em que nos meses de outono 

se atingiram elevados valores de temperatura e salinidade.  

Os resultados obtidos no presente trabalho sugerem que concentrações de 

silicatos (SO4
4-) e sólidos suspensos totais são mais representativas nos locais SA1, 

SA2 e SA4 (a montante do estuário). Vieira et al. (2015) apontam que estes parâmetros 

dependem do fluxo do rio e da precipitação. Os autores também sugerem que a 

diminuição da temperatura e elevadas concentrações de sólidos suspensos totais 

podem ser os responsáveis por limitar a produção primária durante o outono/inverno 

(pela redução na penetração de luz na coluna de água). Tal situação já foi descrita para 

outros estuários em Portugal como é o caso do estuário do Minho e do Lima (Vieira et 

al., 2015).  
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Figura 14. Representação gráfica da Análise de Correspondência Canónica (CCA) entre variáveis ambientais 
(temperatura (T), oxigénio dissolvido (OD - %), pH, salinidade (S), sólidos suspensos totais (SST), nitrato + nitrito (NOX), 
amónia (NH4

+), fosfato (PO4
3-) e silicato (SO4

4-)) e densidade de fitoplâncton. 

 

3.3. Comunidade Zooplânctónica 

Na Figura 15 estão apresentados os resultados da caraterização da comunidade 

zooplânctónica nos quatro períodos e locais de amostragem. A abundância de 

zooplanctontes foi mais elevada nos meses de setembro e outubro de 2019. Em 

setembro e outubro os copepoda foram o grupo dominante, com abundância relativa 

superior a 30%, em SA1, SA4 e SA5, seguido do grupo molusca com abundância 

relativa superior a 30 % em SA2 e SA3. Em outubro observou-se um aumento de 

náuplios de copepoda em SA2 e SA3. O mês de novembro registou um aumento nas 

abundâncias relativas de appendicularia em SA3, SA4 e SA5, passando a ser quase 

exclusivos em SA3 e SA5. Em fevereiro os copepoda voltaram a ser o grupo de 

zooplanctontes mais abundante, nomeadamente em SA3 e SA4. Vieira et al. (2003; 

2015) descrevem que os copepoda são dominantes em estuários temperados 

praticamente ao longo de todo ano. Mais ainda, os valores de abundância elevados 

registados nos meses de outono são concordantes com os obtidos por Vieira et al., 

(2015), para os estuários do Minho e Lima. Os mesmos autores defendem ainda que 

estes organismos podem ser usados como indicadores biológicos de uma massa de 

água de transição uma vez que refletem a evolução da qualidade da água ao longo do 
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tempo bem como o efeito combinado dos diferentes parâmetros (físico-químicos e 

fitoplâncton) (Vieira et al., 2015). 

No presente estudo não se observou qualquer elemento pertencente ao 

ictioplâncton (constituído por ovos e estados larvares planctónicos dos peixes). No 

entanto, em termos teóricos (Pombo, 1998; Ré, 1999 e França, 2012), este período de 

amostragem não é o período de maior abundância de ictioplâncton, ou seja, da 

reprodução de peixes que utilizam o estuário como zona de berçário.  
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Figura 15. Resultados da abundância relativa (%) e densidade total (ind m-3) das comunidades de zooplâncton registadas 
para cada local de amostragem nos quatro períodos de estudo.  

 

Na Figura 16 apresenta-se a representação gráfica dessa CCA e os dois primeiros 

eixos da apresentaram Eigenvalues de 0,21 e 0,05, respetivamente, e explicaram 56,18 

% da variação nos dados de zooplâncton e 25,97 % da variação da relação dos dados 

ambientais. Pela análise da CCA é possível observar que as abundâncias de 

zooplâncton não aparentam associação com os parâmetros físicos e químicos 

analisados. No entanto, é possível observar que a distribuição do mês de setembro está 

associada a valores mais elevados de temperatura e salinidade. Em contrapartida, as 

amostragens de outubro e fevereiro estão associadas a temperaturas mais baixas. 

Estes períodos de amostragem associam-se ainda a valores mais ricos em oxigénio, pH 

e nutrientes, provavelmente decorrentes da precipitação observada nestes meses 

(Figura 8) que promoveu a lixiviação dos terrenos circundantes. Tal como Vieira et al. 

(2015) descreveu, a distribuição das comunidades zooplânctónicas é influenciada não 

só pela temperatura e salinidade, mas também pelo pH, oxigénio e concentração de 

nutrientes. 

Em setembro observaram-se valores mais elevados de salinidade, temperatura 

e concentração de clorofila a, na maioria dos locais de amostragem. Estes fatores são 

favoráveis a altas abundâncias de copepoda (Falcão et al., 2011). Mais ainda, estes 

resultados estão concordantes com resultados de alguns autores para estuários 

portugueses (Vieira et al., 2015) em que registaram maiores abundâncias no final da 

primavera até ao outono, seguindo o padrão típico observado em estuários de regiões 

temperadas.  
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Figura 16. Representação gráfica da Análise de Correspondência Canónica (CCA) entre as variáveis ambientais 

(temperatura (T), oxigénio dissolvido (OD - %), pH, salinidade (S), sólidos suspenso totais (SST), nitrato + nitrito (NOX), 

amónia (NH4
+), fosfato (PO4

3-) e silicato (SO4
4-)) e densidade de zooplâncton (ind m-3). 

 

3.4. Índice Trófico (TRIX) 

O resultado do índice TRIX registado na Tabela 15 demonstra que o estuário do Sado 

apresenta um estado de eutrofização moderado (valores entre 5 e 6, representado na 

tabela a amarelo). Coutinho (2003) demonstrou um aumento na tendência de 

eutrofização no estuário do Sado, para um período de 25 anos. Por outro lado, Caetano 

et al. (2016) demonstrou numa amostragem anual que não se observavam caraterísticas 

de eutrofização no estuário do Sado. Uma vez que este índice foi desenvolvido para 

águas mais oligotróficas, como as do mar Mediterrâneo, os resultados obtidos para 

estuários poderão ser completamente diferente e acabam por ser influenciados pelas 

concentrações de nutrientes (Sala et al., 2008). Os valores de nutrientes não são 

elevados para o contexto de estuário e, portanto, é difícil afirmar que o estuário do sado 

se apresente moderadamente eutrofizado. De acordo com Sala et al., 2008 este índice 

pode não funcionar nesta tipologia de massa de água. 
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Tabela 15. Resultados do Índice TRIX considerando os valores médios de clorofila a (Chl a), de oxigénio dissolvido (OD), 
de azoto total dissolvido (NTD) e do fósforo total dissolvido (PTD) (ver Tabela 10). Limite de classes – Azul: Muito Bom [0-
4[; Verde: Bom [4-5[; Amarelo: Moderado [5-6[e Vermelho: Pobre [6-10]. 

Local de Amostragem Chl a (µg L-¹) OD (%) NTD (µg- N L-¹) PTD (µg-P L-¹) Índice TRIX 

SA1 3,05 105,25 520,00 44,75 5,73 

SA2 1,93 113,50 295,00 29,25 5,23 

SA3 1,90 100,50 280,00 32,75 5,20 

SA4 1,73 95,75 280,00 32,00 5,14 

SA5 1,35 90,50 265,00 36,25 5,06 

 

4. Conclusão 

O Estuário do Sado é um ecossistema onde têm decorrido diversos estudos focados na 

monitorização, porém algumas áreas do estuário são pouco conhecidas, 

nomeadamente a área do estuário a montante, e o canal da Marateca. Diversos estudos 

têm demonstrado que o estuário apresenta em média baixas profundidades, fortes 

correntes e altas descargas fluviais (Coutinho, 2003; Vieira et al., 2015). O Estuário do 

Sado está sujeito a diversas pressões antropogénicas, associadas a descargas feitas 

no Rio Sado e provenientes do canal da Marateca. Assim, o objetivo do presente 

trabalho foi avaliar a qualidade ecológica do estuário do Sado. Os resultados obtidos 

demonstram que em termos físico-químicos o estuário do Sado apresenta bom estado 

ecológico e em termos químicos apresenta-se alterado, não apresentando um bom 

estado químico. Em termos biológicos o fitoplâncton apresenta variações sazonais 

típicas. Através da análise da comunidade zooplânctónica esta revelou que existe 

diversidade e alteração de organismos ao longo do gradiente do estuário. Em relação 

ao estado trófico os resultados demonstram que o estuário apresenta condições de 

eutrofização moderadas. Porém, à que ter em conta que não se fez o devido ajuste para 

o estuário do Sado e que o input de nutrientes é elevado estando de alguma forma a 

influenciar bastante o valor final do TRIX. Observando os valores de clorofila a estes 

indicam-nos que o estuário não apresenta condições de eutrofização, apresentando-se 

quase no oligotrófico. No entanto, realça-se que os quatro meses do estudo não serão 

representativos da qualidade ecológica e química do estuário do Sado. 

Os resultados obtidos no presente estudo indicam a necessidade de mais trabalhos 

para compreender as alterações do ecossistema tendo em consideração as alterações 

climáticas, pressões antrópicas de diversas origens, acidentes ambientais, entre outros. 

Gerar este conhecimento é essencial para desenvolver estratégias adaptativas de 

gestão para minimizar alterações e efeitos de impactes antropogénicos e naturais no 

estuário. 
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Anexos 
Anexo 1. Resultados dos parâmetros físicos e químicos e biológicos determinados in situ e em laboratório para cada 
período de amostragem e locais 6 e 7.   

M
ê
s

 

LA 
T 

(ºC) 

OD 

(mg L-1) 

OD 

(% sat.) 
pH 

Cond 

(mS cm-1) 

Sal. 

(PSU) 

Turb. 

(NTU) 

SST 

(mg L-1) 

𝐍𝐎𝟐
− 

(mg-N L-1) 

𝐍𝐎𝟑
− 

(mg-N L-1) 

NOX 

(mg-N L-1) 

𝐍𝐇𝟒
+ 

(mg-N L-1) 

NTD 

(mg-N L-1) 

PO4
3- 

(mg-P L-1) 

PTD 

(µg-P L-1) 

SiO4
4- 

(mg-Si L-1) 

Chl a 

(µg m-3) 

S
e
t.

/1
9

 

SA1  8,0                

SA2  8,0                

SA3  5,8                

SA4  5,0                

SA5  5,9                

SA6 19,0 7,0 91 8,09 56 36,0 1,3 2,3 3,8 42,0 46,0 28,0 0,19 13,0 19,0 0,12 2,0 

SA7 18,7 7,0 90 8,10 55 36,0 1,5 2,5 0,1 15,0 17,0 <14,0 0,10 <6,0 11,0 0,08 2,7 

O
u

t.
/1

9
 

SA1  7,0                

SA2  7,3                

SA3  8,0                

SA4  8,0                

SA5  7,0                

SA6 17,4 7,0 86 8,11 56 35,9 2,0 <2,5 3,0 38,0 41,0 <14,0 0,17 13,0 13,0 0,12 1,4 

SA7 16,5 7,0 90 8,15 56 35,8 0,6 2,8 0,1 24,0 26,0 <14,0 0,14 9,0 16,0 0,09 0,70 

N
o

v
./

1
9

 

SA1  7,3                

SA2  7,5                

SA3  8,0                

SA4  8,0                

SA5  7,0                

SA6 17,2 8,9 105 8,08 54 35,9 0,9 <2,0 4,6 57,0 61,0 <14,0 0,25 20,0 24,0 0,17 1,4 

F
e

v
./
2

0
 

SA1  10,0                

SA2  11,0                

SA3  9,0                

SA4  8,0                

SA5  8,0                

SA6 14,7 8,9 110 8,11 53 35,3 1,2 0,61 3,3 47,1 50,4 91,0 104,2 13,1 6,9 162,65 1,1 

SA7 15,0 9,3 114 8,11 54 36,0 0,9 1,1 1,9 24,2 26,0 70,0 66,9 7,8 4,8 61,04 1,2 

 

Anexo 2. Resultados dos metais para cada período de amostragem e locais 6 e 7. 

M
ê
s

 

LA 
As 

(µg L-1) 

Cd 

(µg L-1) 

Pb 

(µg L-1) 

Cu 

(µg L-1) 

Fe 

(µg L-1) 

Hg 

(ng L-1) 

Ni 

(µg L-1) 

Zn 

(µg L-1) 

S
e
t.

/1
9

 SA6 1,67 0,22 <0,03 1,12 <1,00 <7,50 0,69 3,09 

SA7 1,48 0,24 0,04 0,73 <1,00 <7,50 0,69 3,59 

N
o

v
./

1
9

 

SA6 1,38 0,23 0,20 1,30 1,01 9,59 0,59 7,16 

F
e

v
./
2

0
 SA6 <1,00 0,24 <0,05 1,38 <2,00 <7,50 0,44 7,20 

SA7 1,05 <0,05 <0,05 <1,00 <2,00 <7,50 0,34 3,25 
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