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resumo 
 

 

As pressões aplicadas aos ecossistemas aquáticos de água doce têm 
contribuído para a degradação da qualidade ecológica desses mesmos 
ecossistemas, sendo a aceleração da eutrofização uma das principais 
consequências visíveis do processo. Em sistemas lênticos, o zooplâncton tem 
um papel central no controlo da produção primária e a compreensão da sua 
distribuição e da sua atividade é essencial para uma melhor gestão destes 
ecossistemas. A presente dissertação foi desenvolvida neste contexto geral e 
no âmbito lato de um projeto que visa compreender o papel das correntes de 
superfície com origem térmica e por ação do vento no transporte de nutrientes 
na zona de interface entre as manchas litorais de macrófitas e a zona 
limnética. Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar o estabelecimento de 
migrações horizontais diárias do zooplâncton na Lagoa da Vela (Quiaios, 
Portugal) e a potencial associação destas às correntes convectivas de origem 
térmica que se estabelecem entre a zona litoral e a zona limnética na sub-
superfície da água. A Lagoa da Vela é um modelo ideal para o estudo dos 
padrões de migração horizontal do zooplâncton, por ser uma lagoa pouca 
profunda e com alta pressão de predação, que é um fator apontado como um 
condicionante fundamental da distribuição espacial do zooplâncton nestes 
sistemas. Foram recolhidos dados de parâmetros físico-químicos, amostras de 
zooplâncton e foi monitorizada a temperatura da água na zona limnética e em 
duas zonas litorais com diferentes cobertos de vegetação, durante duas 
campanhas de amostragem de 48 h (em 2019 e em 2020). A variação da 
temperatura da água entre a zona limnética e as zonas litorais sugere o 
estabelecimento de correntes térmicas no sentido da vegetação, mais fortes 
durante o dia do que durante a noite e de grandeza dependente também do 
tipo de vegetação. A distribuição espacial do zooplâncton não foi consistente 
com os padrões expectáveis em cenários de elevada pressão predatória (i.e., 
não foi notada uma tendência consistente de uma maior abundância de 
zooplâncton nas zonas litorais durante o dia e na zona limnética durante a 
noite). Frequentemente, e especialmente durante o dia, foi possível associar o 
sentido das correntes de origem térmica estabelecidas com a distribuição 
espacial de alguns grupos zooplanctónicos, o que sugere que estas correntes 
têm um papel relevante nos padrões de migração horizontal destes 
organismos. 
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abstract 

 
The pressures applied to freshwater aquatic ecosystems have been 
contributing to the degradation of the ecological quality of these ecosystems, 
with accelerated eutrophication being one of the main visible consequences of 
the process. In lentic systems, zooplankton plays a central role in controlling 
primary production, thus understanding their distribution and activity is critical 
for a better management of these ecosystems. This dissertation was developed 
in this general context and in the broad scope of a project that aims to 
understand the role of surface currents with thermal origin and modulation by 
wind action in the transport of nutrients through the interface between littoral 
macrophyte stands and the limnetic zone. In this way, the objective of this 
study was to evaluate the establishment of diel horizontal migrations of the 
zooplankton in Lake Vela (Quiaios, Portugal) and the potential association of 
these to convective currents of thermal origin that establish in the water sub-
surface between littoral and the limnetic zones. Lake Vela is an ideal model for 
the study of horizontal migration patterns of zooplankton because it is a shallow 
lake with high predation pressure, which has been understood as a 
fundamental driver of the spatial distribution of zooplankton in these systems. 
Physico-chemical parameters and zooplankton samples were collected, as well 
as water temperature was monitored in the limnetic zone and in two littoral 
zones with different vegetation cover, during two sampling campaigns of 48 h 
(2019 and 2020). The variation of water temperature between the limnetic and 
the littoral zones suggests the establishment of thermal currents towards the 
littoral, stronger during the day than during the night, and of magnitude 
dependent on the type of vegetation cover of the littoral. The spatial distribution 
of zooplankton was not consistent with expected patterns in high predatory 
pressure scenarios (i.e., a consistent trend of increased zooplankton 

abundance in littoral areas during the day and in the limnetic zone at night was 

not noticed). Often, and especially during the day, it was possible to associate 

the direction of thermal currents with the spatial distribution of some 
zooplankton groups, which suggests that these currents have a relevant role in 
the horizontal migration patterns of these organisms. 
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Capítulo 1. Introdução 

 

A atividade antropogénica tem contribuído consideravelmente para o declínio da 

biodiversidade e da qualidade da água. Nos ecossistemas de água doce, particularmente 

os de natureza lêntica (lagos, lagoas, albufeiras), o aceleramento dos processos de 

eutrofização é uma das consequências mais imediatas da pressão antropogénica. A 

eutrofização é um estado trófico que resulta do aumento substancial de elementos como 

azoto e fósforo (necessários às plantas) na água, que tem sido ligado a escorrências 

derivadas da atividade agrícola e à descarga de efluentes industriais e urbanos (Qin et al. 

2013). A atividade agrícola é particularmente relevante enquanto fonte de contaminantes 

das massas de água e enquanto promotor da eutrofização. A utilização de pesticidas e 

fertilizantes em zonas agrícolas adjacentes promovem largamente a entrada destes 

compostos na água, por exemplo através de escorrência, infiltração ou deposição 

atmosférica (Malaj et al. 2014; Stehle & Schulz 2015; Liess et al. 2016; Schäfer et al. 

2016).  

Embora a eutrofização seja um estado natural de evolução das massas de água lênticas, 

estes processos de contaminação de origem antropogénica promovem a sua aceleração e 

contribuem para que a eutrofização seja atualmente um problema universal nestes 

ecossistemas (Pearl et al. 2001). Nos sistemas aquáticos, pode originar graves alterações 

em todo o ecossistema, nomeadamente em processos ecológicos (Schäfer et al. 2012; 

Beketov et al. 2013). A eutrofização materializa-se primariamente no aumento da 

produtividade primária dos ecossistemas, ou seja, no aumento da biomassa do 

fitoplâncton, evoluindo frequentemente para a ocorrência de blooms de algas (Tang et al. 

2010). Este crescimento algal está associado à diminuição da diversidade de fitoplâncton, 

o que pode afetar a diversidade de zooplâncton como um efeito ascendente da cadeia 

alimentar. A diminuição da transparência da água associada ao crescimento do 

fitoplâncton é indicador da degradação das funções ecológicas e da qualidade da água 

(Qin et al. 2013). Outros efeitos associado à eutrofização são  a depleção de oxigénio 

(Abrantes et al. 2006b)  e o desenvolvimento facilitado de cianobactérias (que geralmente 

são competitivamente superiores aos outros grupos de fitoplâncton), algumas 
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potencialmente produtoras toxinas (Paerl & Huisman 2009), promovendo problemas 

económicos, ecológicos e de saúde pública relevantes (Codd 2000).  

Como já referido, o zooplâncton é um dos grupos de animais mais afetados pelo 

fenómeno generalizado de eutrofização em sistemas lênticos. O zooplâncton é 

considerado um grupo com uma posição central em ecossistemas aquáticos, 

representando uma ligação entre produtores primários e consumidores secundários 

(Sodré & Bozelli 2019). Assim, este grupo é um regulador essencial do ecossistema e do 

seu estado trófico, reduzindo a abundância de algas por filtração e constituindo uma 

importante fonte de alimento para consumidores secundários, incluindo peixes (Wetzel 

1993). Num ecossistema lêntico modelo, i.e. livre de interferências externas como a 

contaminação química por exemplo, o zooplâncton é regulado por diferentes 

combinações de fatores bióticos: os pequenos zooplânctontes são controlados 

principalmente por forças "bottom-up" (Ejsmont-Karabin 2012), ou seja, pelas flutuações 

na abundância de fitoplâncton; e o zooplâncton de maiores dimensões (por exemplo 

Daphnia) parece ser controlado sobretudo por forças "top-down", ou seja, pela predação 

(Gliwicz 1990).   

O zooplâncton é um grupo trófico muito diverso nos ecossistemas lênticos. Este grupo é 

composto por três sub-grupos principais: rotíferos, copépodes e cladóceros (Wetzel 

1993), todos geralmente filtradores de seston, um processo apoiado por apêndices 

articulados e movimentos natatórios rudimentares que tipicamente não permitem vencer 

correntes que se possam estabelecer nas massas de água lênticas (Wetzel 1993). Neste 

trabalho, foram focados cladóceros e copépodes (Fig. 1). De entre os cladóceros, foram 

consideradas espécies de maiores dimensões pertencentes à família Daphniidae e, de 

entre os mais pequenos, os quidorídeos e os bosminídeos, sendo estes os taxa mais 

representados na Lagoa da Vela (Barros 1994; Pereira 1997), o local de estudo focado na 

presente Dissertação. 
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Figura 1: Fotografias de exemplares do zooplâncton em foco nesta Dissertação: a) Copepoda; b) Daphniidae 
(Cladocera); c) Chydoridae (Cladocera); d) Bosminidae (Cladocera). A escala gráfica colocada no canto inferior direito de 
cada imagem representa 200 µm. 

 

Os cladóceros são importantes indicadores ambientais (Chen et al. 2010; Rumes et al. 

2011) e são um grupo muito frequente de zooplânctontes em lagos (Amoros 1984). São 

animais de tamanho compreendido entre os 0,2 e os 3 mm; o seu corpo é transparente, 

translúcido ou por vezes com ligeira coloração (Amoros 1984). Estes organismos são 

herbívoros ou detritívoros, assegurando uma função muito importante nas transferências 

de matéria e de energia (Karpowicz et al. 2020), sendo em particular  agentes 

importantes de controlo do crescimento de microalgas;  são também uma fonte relevante 

de alimento para peixes zooplanctívoros (Christoffersen et al. 1993). De entre os 

cladóceros dafnídeos, as espécies de Daphnia compreendem os zooplânctontes de maior 

tamanho corporal (entre 0,40 mm a 4,50 mm, consoante a espécie e sexo) (Błędzki & 

Rybak 2016), tendo por isso as maiores taxas de filtração em termos relativos. São 

partenogénicos facultativos, sendo que a sua reprodução alterna de assexuada para 

sexuada quando as condições do meio se degradam.  
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Os copépodes constituem um grupo muito diverso de crustáceos zooplânctontes. São 

pequenos, com 1-2 mm de comprimento corporal. Possuem dimorfismo sexual e 

geralmente reprodução sexuada, as fêmeas carregam os ovos externamente e o 

desenvolvimento é indireto (Reis 2015). São herbívoros e têm tipicamente dois tipos de 

movimento “natatório”: velocidade cruzeiro e salto (Svetlichny et al. 2020). Os 

organismos de maiores dimensões movimentam-se em modo de cruzeiro, pois o custo do 

transporte por salto é maior; para os pequenos, o custo relativo não é tão grande já que o 

salto gera uma perturbação relativamente pequena do fluído, que é menos percetível a 

predadores do que a perturbação decorrente do modo de cruzeiro constante (Jiang & 

Kiørboe 2011). Os copépodes apresentam uma maior variedade de estratégias físicas e 

químicas para a deteção do alimento do que os cladóceros (Folt & Burns 1999). 

A distribuição espacial do zooplâncton na coluna de água depende de vários fatores e/ou 

processos internos e/ou externos. Os fatores internos dizem respeito, por exemplo, a 

“atividades natatórias” (Folt & Burns 1999); os externos implicam por exemplo o 

transporte passivo, através de correntes (George & Edwards 1976; George & Winfield 

2000). Processos físicos como a turbulência induzida pelo vento ou correntes (Thackeray 

et al. 2004) e biológicos interferem com padrões de distribuição de plâncton (Pinel-Alloul 

et al. 1999, 2004). Neste contexto, os movimentos migratórios do zooplâncton são um 

tópico incontornável para a compreensão da sua distribuição espacial nos ecossistemas 

lênticos. Os estímulos para as migrações zooplanctónicas compreendem fatores abióticos, 

como a luz, temperatura e o oxigénio disponível, e/ou bióticos, como a pressão 

predatória, disponibilidade de refúgio (e.g. macrófitas) e de recursos alimentares (Burks 

et al. 2002). Estudos anteriores sugeriram que alguns grupos zooplâncton são 

influenciados por gradientes verticais nestes estímulos, enquanto outros associam os 

movimentos migratórios com gradientes horizontais (Karpowicz et al. 2019). Assim, 

consoante a distribuição horizontal ou vertical destes gradientes, o zooplâncton realiza 

migrações horizontais diárias (DHM, do inglês “Diel Horizontal Migration”) ou migrações 

verticais diárias (DVM, do inglês “Diel Vertical Migration”) (Burks et al. 2002).  
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A migração vertical (DVM) permite evitar predadores visuais (Weigand & Escalante 2008), 

colheita mais eficiente de alimento e poupanças energéticas (Manuel & O’Dor 1997). 

Engloba movimentos de descida na coluna de água durante o dia e subida para águas 

mais quentes e superficiais durante a noite, altura em que o zooplâncton se alimenta 

(Dodson 1990; Wetzel 1993; Ringelberg 1999; Ringelberg & Van Gool 2003). Desta forma, 

a predação visual é melhor evitada já que os níveis de luz  são mais baixos perto da 

superfície à noite e portanto é maior a dificuldade de reconhecimento das presas pelos 

predadores visuais (Zaret & Suffern 1976; Stich & Lampert 1981). A DVM do zooplâncton 

é menos pronunciada em lagos turvos, onde a influência da luz no reconhecimento das 

presas pelos predadores é menor em termos relativos, do que em lagos com maior 

transparência da água (Dodson 1990). Este comportamento pode também variar com a 

espécie de zooplâncton ou pode mesmo não acontecer (Nesbitt et al. 1996), mas em 

lagos profundos o zooplâncton de maiores dimensões apresenta geralmente um padrão 

típico de DVM (Dodson 1990; Wetzel 1993); já foi notado o oposto para o zooplâncton de 

pequenas dimensões , o que reflete o facto de os predadores visuais não conseguirem 

distinguir formas mais pequenas na coluna de água (Nesbitt et al. 1996).  

Por outro lado, a Lagoa da Vela é considerada pouco profunda e turva, por isso a DVM 

parece ser um processo não muito vantajoso: como os gradientes verticais de luz e 

temperatura são menos extensos ou inexistentes, a migração vertical não pode ser 

explorada na mesma medida nem com a mesma eficiência (custo energético-benefício) 

como em lagos profundos (Lauridsen et al. 1999). A migração horizontal (DHM) é assim 

mais comum, entre a zona limnética e a zona litoral (Timms & Moss 1984; Lauridsen 

1996; Lauridsen T.L., Jeppesen E. 1998). Vários estudos  confirmaram a prevalência de 

DHM em lagos pouco profundos, sendo que as macrófitas parecem desempenhar um 

papel importante neste processo (e.g., Lauridsen et al. 1996; Moss et al. 1998). De facto, 

em ecossistemas dulçaquícolas, as plantas aquáticas desempenham um papel relevante 

na distribuição espacial de vários organismos e na modelação de interações predador-

presa (Jeppesen et al. 1997). As macrófitas submersas podem fornecer refúgio diurno aos 

zooplânctontes relativamente à predação por peixes em lagos pouco profundos 

temperados (Timms & Moss 1984; Burks et al. 2002). Contudo, há que ressalvar que 
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muitos peixes juvenis aproveitam também a zona litoral como refúgio diurno contra 

peixes predadores, o que compromete a extensão da função de refúgio desempenhada 

pelas macrófitas para o zooplâncton (Carpenter & Lodge 1986). Comparativamente com a 

DVM, a DHM permite que os organismos poupem energia nos seus esforços para evitar 

predadores e concomitantemente a excessiva radiação UV (dado o sombreamento 

fornecido por macrófitas; Zengling et al. 2010). Comparativamente, a necessidade de 

atravessar gradientes de pressão e temperatura na coluna de água característica da DVM 

é energeticamente mais onerosa para o zooplâncton (Loose & Dawidowicz 1994; Cooke et 

al. 2008). 

Apesar de a predação ser reconhecido como um agente principal de estímulo às 

migrações zooplanctónicas, há uma série de outros fatores que têm sido apontados como 

complementarmente relevantes para este fenómeno, como os gradientes de 

temperatura, grandes diferenças espaciais na condutividade elétrica, concentrações de 

nutrientes e concentrações de oxigénio (Karpowicz et al. 2019). Além destes, há a 

considerar fatores intrínsecos como o tamanho do corpo e a pigmentação fraca, que 

permitem também evitar predadores visuais (Brooks & Dodson 1965; Ohman 1990; Hays 

et al. 1994; Brucet et al. 2010; Buskey et al. 2012), morfologia e agilidade dos organismos, 

condicionantes da “capacidade natatória” (White 1998). 

Na presente dissertação foi especificamente focado o potencial papel dos gradientes 

espaciais de temperatura, que implicam o estabelecimento de correntes horizontais entre 

a zona limnética e a zona litoral em lagos pouco profundos como a Lagoa da Vela, no 

condicionamento da distribuição espacial do zooplâncton. As correntes são processos 

físicos que causam turbulência das águas e alguns autores argumentam que este 

fenómeno pode ser uma causa principal para a heterogeneidade na distribuição espacial 

dos organismos em ecossistemas lênticos (Thackeray et al. 2004). Apesar de os lagos não 

serem sistemas lóticos, mas lênticos, a sua hidrologia e as condições climáticas implicam 

que se estabeleçam correntes, geralmente não particularmente fortes. Por exemplo, 

quando existe vento, este arrasta a água que está na superfície, causando uma corrente 

horizontal na direção em que o vento se encontra (Thackeray et al. 2004).                              
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Além do vento, a formação de gradientes de temperatura nos lagos é particularmente 

relevante para o estabelecimento de correntes horizontais em lagos pouco profundos. 

Durante o dia, a radiação solar distribui-se de uma forma homogénea pela superfície da 

água; no entanto, nas zonas litorais onde a profundidade seja marcadamente menor 

relativamente às zonas limnéticas, a taxa volumétrica de aquecimento da água é maior do 

que na zona limnética mais profunda, o que gera um gradiente térmico que, apoiado por 

diferenças de temperatura entre a superfície e o fundo nas zonas limnéticas mais 

profundas,  promove o estabelecimento de fluxos convectivos verticais (Zhang & Nepf 

2009; Naghib et al. 2018). Quando as zonas litorais estão cobertas com vegetação 

aquática e as diferenças de profundidade entre estas e a zona limnética não são 

particularmente relevantes (como é o caso da Lagoa da Vela, o local de estudo escolhido 

para esta Dissertação), o processo de estabelecimento de correntes horizontais é 

influenciado por algumas particularidades. Em teoria, durante o dia, a zona limnética está 

mais exposta ao aquecimento (na zona litoral ocorre ensombramento da superfície da 

água pela vegetação), pelo que a temperatura da água será superior, tornando-a num 

fluído menos denso do que na zona litoral; assim, a tendência será para que o fluído 

menos denso se movimente à superfície sobre o fluído mais denso em direção à zona 

litoral (corrente de origem térmica no sentido da zona litoral) (Zhang & Nepf 2009; Lin & 

Wu 2015). À noite, o contrário teoricamente acontecerá, ou seja, a zona limnética 

arrefece mais rapidamente que a zona litoral protegida pela vegetação, e as correntes de 

origem térmica estabelecem-se no sentido da zona limnética. Estes fluxos térmicos 

podem transportar nutrientes e poluentes (Mao et al. 2012) e parecem influenciar a 

distribuição espacial do zooplâncton (Podsetchine & Schernewski 1999; Feniova et al. 

2011).  
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1.1. Lagoa da Vela: caracterização e padrões ecológicos conhecidos 

A Lagoa da Vela foi o local de estudo focado na presente Dissertação. Trata-se de um 

sistema de água doce incluído na lista de áreas naturais do Baixo Mondego, de acordo 

com PROT/RCL (Plano Regional de Ordenamento do território da Região Centro Litoral) 

(CCRC 1994; Abrantes et al. 2006b). Localiza-se no litoral centro de Portugal e é um lago 

eutrófico pouco profundo. É a maior lagoa de um sistema de lagoas na zona de Quiaios e 

Bom Sucesso, localizados numa área de floresta de pinheiro bravo (Castro et al. 2007) 

(Fig. 2). A comunidade de macrófitas é caracterizada principalmente por Cladium 

mariscus, Myriophyllum sp., Nymphaea alba entre outros (Pereira 1997), mas são 

conhecidas cerca de 50 espécies de vegetação aquática nesta lagoa (Abrantes et al. 

2006b). Devido à existência de populações consideráveis de animais selvagens, alguns dos 

quais considerados em perigo ou com um estatuto suscetível (Pereira 1997; Abrantes et 

al. 2006b), é classificada como zona protegida com alto interesse comunitário. De acordo 

com a Comunidade Europeia, foi considerada uma área natural de proteção de primeiro 

nível e foi incluída na rede ecológica europeia Natura 2000 (CM, 2000). 

Numa das suas margens, estão alojados campos agrícolas, admitindo-se que estes 

constituem uma fonte de entrada de nutrientes na lagoa durante todo o ano (Fernandes 

1999; Abrantes et al. 2006a). A água é habitualmente turva, devido à alta produtividade 

primária, apresentando elevado teor de substâncias orgânicas dissolvidas e partículas 

suspensas (Castro & Gonçalves 2007). A cor acastanhada da água da Lagoa é indicativa da 

presença de altas concentrações de compostos orgânicos dissolvidos (Pereira et al. 2002). 

Como os solos são de natureza arenosa e as massas de água subterrâneas da zona se 

localizam a baixa profundidade, a lagoa encontra-se exposta a contaminação por 

lixiviação, além de escoamento superficial a partir dos campos agrícolas adjacentes 

(Abrantes et al. 2008), comprometendo gravemente a vida selvagem, o seu uso recreativo 

e o equilíbrio ecológico da lagoa.  
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Figura 2: Localização da Lagoa da Vela no território nacional e mapa com maior detalhe do local de estudo no extremo 
sul da Lagoa da Vela: painel ao centro, assinalado com um círculo azul e à esquerda, detalhe em imagem de satélite dos 
locais de recolha das amostras na presente Dissertação. 

 

A lagoa apresenta uma superfície máxima de 70 ha e a sua profundidade varia entre 0,9 

m e 2,4 m. É, assim, um lago pouco profundo, cuja água é permanentemente turva, a 

produtividade primária é elevada e as florescências de cianobactérias são regulares e 

frequentemente tóxicas (Vasconcelos 2001; De Figueiredo et al. 2006), podendo explicar 

ocorrências de elevada mortalidade de peixes (Antunes et al. 2003). Diversos autores 

descreveram bem a sua limnologia (Ferreira 1997; Abrantes 2002; Abrantes et al. 2006a; 

De Figueiredo et al. 2006; Castro et al. 2007) enquanto outros se dedicaram às ameaças 

ecológicas existentes (e.g., Barros 1994; Pereira 1997; Fernandes 1999; Abrantes et al. 

2006b; Castro & Gonçalves 2007). O fitoplâncton é maioritariamente representado por 

cianobactérias, Bacillariophyceae (por exemplo, Cyclotella spp.) e Chlorophyta (De 

Figueiredo et al. 2006). Sabe-se que, em termos de biomassa, os cladóceros representam 

a maior componente do zooplâncton existente na lagoa, em conjunto com copépodes. 

Daphnia longispina, Bosmina longirostris e Ceriodaphnia pulchella são dominantes de 

entre os cladóceros (Barros 1994; Pereira 1997; Castro et al. 2007).                                      
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Estudos revelaram que os cladóceros de maiores dimensões são substituídos por espécies 

mais pequenas quando as cianobactérias dominam o ecossistema (Bērzinš & Pejler 1989; 

Radwan & Popiołek 1989; Pinel-Alloul 1993); as cianobactérias afetam o zooplâncton, 

interferindo na sua alimentação (baixa qualidade nutricional, tendo por isso de se 

alimentar alternativamente com bactérias e picoplâncton, Karpowicz et al. 2020) e via 

produção de toxinas (Vanni & Lampert 1992; Ferrão-Filho & Kozlowsky-Suzuki 2011). Este 

padrão foi já confirmado na lagoa da Vela, onde o aumento de densidade de 

cianobactérias foi associado à redução da abundância de D. longispina e ao aumento de 

abundância dos cladóceros B. longirostris e Chydorus sp. (Abrantes et al. 2009). A 

ictiofauna da Lagoa é dominada por espécies exóticas como Lepomis gibbosus, Gambusia 

holbrooki e Micropterus salmoides (Castro & Gonçalves 2007). Estas exercem uma 

pressão predatória considerável sobre o zooplâncton, sobretudo durante o verão (Castro 

& Gonçalves 2007). 

 

1.2. Objetivos e estrutura da dissertação 

O tema desta dissertação enquadra-se no projeto WinTherFace: Correntes de densidade 

de origem térmica e por ação do vento na interface entre lagos e zonas húmidas. Este 

projeto visa compreender o papel das correntes de superfície de origem térmica e por 

ação do vento no transporte de nutrientes e poluentes na interface entre a zona 

limnética lacustre e o litoral, que representa uma zona húmida com coberto de vegetação 

aquática. Neste contexto, o presente trabalho foca-se na avaliação do estabelecimento de 

correntes de origens térmicas e no seu potencial papel enquanto condicionador da 

migração horizontal de zooplâncton na Lagoa da Vela. Foram recolhidos dados relativos a 

diversos parâmetros físico-químicos da água, abundância de zooplâncton (total e de 

grupos específicos) e temperatura da água, na zona limnética e em duas zonas litorais 

com diferente coberto vegetal, ao longo de duas campanhas de amostragem de 48 h. 

Assim, os objetivos específicos deste trabalho foram:   
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(i) Caracterizar a distribuição horizontal do zooplâncton na Lagoa da Vela, potencialmente 

identificando padrões migratórios. Neste contexto, assumiu-se à partida a elevada 

pressão predatória a que o zooplâncton está sujeito, conforme documentado em estudos 

anteriores, e monitorizou-se uma ampla gama de parâmetros físico-químicos que podem 

condicionar os padrões de migração horizontal do zooplâncton.   

(ii) Confirmar a existência de fluxos horizontais de origem térmica na Lagoa da Vela, entre 

a zona limnética e a zona litoral, através da monitorização de potenciais gradientes de 

temperatura da água estabelecidos nessa interface. Este objetivo englobou o período 

diurno e o período noturno, em que ocorre aquecimento da superfície da água pela 

incidência de radiação solar e arrefecimento via libertação de calor da água para a 

atmosfera, respetivamente.   

(iii) Investigar o papel dos fluxos térmicos na migração horizontal de zooplâncton, através 

da associação entre a variação de temperatura verificada entre a zona limnética e as 

zonas litorais e a abundância do zooplâncton (total e por grupo definido) em cada uma 

dessas zonas ao longo dos períodos de amostragem.  

Esta dissertação encontra-se organizada seguindo um formato clássico para as 

Dissertações de Mestrado. No capítulo 1, que termina com a presente secção, foi feita 

uma introdução geral ao tema da Dissertação, com a respetiva revisão da literatura 

relevante. No capítulo 2 encontram-se descritas as metodologias aplicadas para a recolha 

e análise de amostras as duas campanhas de amostragem efetuadas na Lagoa da Vela. No 

capítulo 3 os resultados são expostos e discutidos para responder aos objetivos definidos 

para o trabalho. Por fim, o capítulo 4 resume a relevância do estudo, apresenta as 

principais conclusões e apresenta direções relevantes para trabalho futuro a desenvolver.  
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Capítulo 2. Metodologia  

2.1. Local de estudo e campanhas de amostragem  

A Lagoa da Vela situa-se no litoral centro, e pertence ao concelho da Figueira da Foz 

(Portugal; 40º 5´ N, 8º 8´ O).  

Para este estudo foram realizadas 2 campanhas de amostragem de 48 h, em anos e 

meses diferentes: o primeiro estudo (Estudo 1) foi realizado entre os dias 1 e 3 de julho 

de 2019 e o segundo estudo (Estudo 2) foi realizado entre 22 e 24 junho de 2020. Na 

primeira campanha de amostragem, foram recolhidas amostras às 8 h, 12 h, 16 h e 20 h 

(período diurno) e às 0 h e 4 h (período noturno). Ao contrário das expectativas 

construídas durante o planeamento, a amostragem efetuada às 20 h não pôde ser 

considerada como integrante do período noturno dada a luminosidade que ainda se 

verificava no campo, o que se refletiu num desequilíbrio entre o esforço de amostragem 

noturno e diurno com potencial influência nas tendências registadas na análise. Assim, no 

estudo 2 essa lacuna foi colmatada: foram registados dados às 8 h, 12 h, 16 h e 20 h 

(período diurno) e às 22 h, 0 h, 2 h e 4 h (período noturno). 

Ambas as campanhas de amostragem focaram as potenciais diferenças entre a zona 

litoral e a zona limnética e duas zonas litorais foram selecionadas para o estudo, uma com 

um tapete de erva-pinheirinha (Myriophyllum aquaticum) e a outra com uma mancha 

densa de caniço (Schoenoplectus lacustris), codificadas com os prefixos “Myr” e “Can”, 

respetivamente (Fig. 3). Os locais de estudo localizam-se no extremo sul da Lagoa da Vela, 

tendo sido recolhidas amostras de 3 locais de amostragem (Fig. 3): “Can”, “Myr” e “Out”, 

este último referente à zona limnética comum a ambas as zonas litorais estudadas.  
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Figura 3:  Locais de amostragem na lagoa da Vela: Zona litoral – Caniço (Can) e Myriophyllum (Myr); Zona 
limnética (Out) 

 

2.2. Instrumentação 

Tanto no Estudo 1 como no Estudo 2, foram instalados sensores para a monitorização da 

temperatura da água. Os sensores (Hobo Pendant, MX2201; resolução de 0,04 °C e 

precisão de ± 0,5 °C), foram colocados na sub-superfície e configurados para registar a 

temperatura da água a cada minuto. Nos locais onde tinham de ser posicionados (Can, 

Myr e Out) (Fig. 4a), os sensores foram atados com abraçadeiras a um tubo oco e, para se 

manterem na sub-superfície, foram ligados a placas de poliestireno flutuantes (Fig. 4b). 
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Figura 4: Esquema representativo da instrumentação para a medição da temperatura da água na Lagoa da Vela: (a) 
locais de colocação dos sensores de temperatura na zona de caniço (Can), na zona de Myriophyllum e na zona limnética 
(Out); (b) detalhe representativo da estrutura usada para a colocação dos sensores na sub-superfície da água. 

 

2.3. Análise físico-química geral da água  

O pH, oxigénio dissolvido (mg/L), condutividade elétrica (µS/cm) e sólidos dissolvidos 

totais (mg/L) foram medidos a cada tempo e em cada local de monitorização definido 

com uma sonda multiparamétrica (Aquaread AP-2000). Em paralelo foi recolhida uma 

amostra de água (1,5 L) em cada tempo e local de monitorização; todos os parâmetros e 

amostras foram recolhidas com auxílio de um pequeno barco para minimizar a re-

suspensão dos sedimentos. Estas amostras foram filtradas (filtro de fibra de vidro com 1,2 

µm de poro) em campo, com auxílio de uma bomba de vácuo manual (Nalgene - 

Repairable Hand-operated Plastic Pump with Gauge, 36cc), em duplicado e até à 

colmatação dos filtros (Fig. 5). Um dos filtros com o respetivo resíduo foi guardado para 

posterior doseamento de clorofilas e o outro para quantificação de sólidos suspensos 

totais; ambos foram guardados em invólucros de papel de alumínio (Fig. 6a) e sob 

refrigeração (4°C) até à congelação (-20°C) no laboratório prévia à análise (período 

máximo de refrigeração pré congelação: 12 h). O filtrado e uma amostra da água não 

filtrada foram recolhidos para frascos de polipropileno de 250 mL e mantidos refrigerados 

até à congelação prévia à análise no laboratório conforme descrito acima para os filtros. 
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Figura 5: Material para a filtração das amostras de água em campo c/ bomba de 
vácuo manual. 

 

No laboratório, as concentrações totais de sólidos em suspensão (TSS), clorofila a (Chl a), 

Carbono Orgânico Dissolvido (DOC), turbidez, amónia, fósforos e nitratos foram 

determinadas. 

Para a determinação da Chl a foram necessários os filtros contendo o resíduo obtidos da 

filtração realizada anteriormente. Para a realização da extração, os filtros foram 

descongelados e incubados em tubos de 15 ml com 10 ml de acetona alcalinizada durante 

20 h a 4 °C (Fig. 6b). Os tubos foram centrifugados a 3500 RPM durante 5 min e, com o 

espectrofotómetro (Shimadzu UV-1800), fez-se a leitura da densidade ótica do 

sobrenadante (contendo os pigmentos extraídos) a 665 e 750 nm; este procedimento foi 

realizado antes e depois de adicionar HCl (ácido clorídrico) às cuvettes com a amostra. O 

HCL promove a acidificação da amostra baixando o pH da mesma, pois a clorofila a 

absorve luz no mesmo comprimento de onda que a feofitina (produto de degradação da 

clorofila), e desta forma é possível isolar a absorvância devida apenas à clorofila lida antes 

da adição de ácido (Lorenzen 1967). 
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Figura 6: Procedimentos envolvidos na determinação da clorofila a e dos sólidos suspensos totais: (a) invólucros de 
papel de alumínio onde foram colocados os filtros com o resíduo retido após filtração; (b) tubos de 15 ml com as 
amostras; (c) pesagem dos filtros com balança analítica 

 

Em laboratório, os filtros, obtidos de cada amostra, foram secos durante 1 h, a 105° C e 

transferidos para um exsicador, com sílica, durante 20 minutos, aproximadamente. Numa 

balança analítica, os filtros foram pesados e os seus pesos registados como Pseco em g (Fig. 

6c). A diferença entre o peso do filtro com o resíduo e o filtro (tara) representa a massa 

de sólidos em suspensão num dado volume (APHA, AWWA 1989).  

As amostras não filtradas foram utilizadas para determinar a turbidez da água. A turbidez 

resulta da acumulação de partículas suspensas e substâncias químicas dissolvidas. Como 

medição indireta, foi efetuada uma aproximação espectrofotométrica à quantificação da 

turbidez, através da leitura a um comprimento de onda de 450 nm e os resultados 

obtidos foram expressos em m-1 (Brower et al. 1997).  

As amostras filtradas foram utilizadas para determinar o carbono orgânico dissolvido. 

Neste procedimento, como medição indireta, foi efetuada uma aproximação 

espectrofotométrica através da leitura a um comprimento de onda de 320 nm e os 

resultados foram expressos em m-1 (C.E. et al. 1999). 

c) 
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A quantificação de nutrientes (N e P) envolveu um passo primário de mineralização das 

amostras. Esta consistiu na adição de 50 mL de solução oxidante (K₂S₂O₈, NaOH 10N) a 50 

mL de solução de amostra e, para o controlo, 50 ml de amostra e 50 ml de água ultra-

pura. As amostras foram autoclavadas (cerca de 30 min a 120°C) para oxidar as formas 

orgânicas e inorgânicas de N e P nas suas formas inorgânicas mais simples (NO3- e PO43-).  

 Após estas arrefecerem, foram colocadas 3 gotas de solução de hidróxido de sódio para 

subir o pH da amostra entretanto acidificada ao longo da reação ocorrida; posteriormente 

foi restabelecido o volume a 100 ml com água ultra-pura.  

A quantificação do fósforo (P) e do azoto total (N) foi efetuada em 25 ml de cada amostra 

(água ultra-pura utilizada para o branco). No caso da quantificação do fósforo (P), a cada 

uma das amostras, foi adicionado 1 mL de reagente de molibdato de amónio (os 

ortofosfatos reagem com molibdato de amónia formando ácido molibdofosfórico) e 3 

gotas de reagente de cloreto estanhoso (redução do ácido molibdofosfórico e formação 

de um composto azul, que pode ser monitorizado espectrofotometricamente). Após 10 

minutos, efetuou-se a leitura da densidade ótica a 690 nm de cada amostra e 

determinou-se a sua absorvância. Para obter a curva de calibração foi necessária a 

preparação de padrões P, sendo estes ajustados em função do teor em nutrientes e 

baseado num protocolo otimizado para o efeito; a equação ABS = 1,13 ·[P] + 0,006 traduz 

a curva de calibração e foi utilizada para calcular a concentração de P das amostras. Os 

resultados do teor em fósforo foram expressos em mg P/L.  

Para a quantificação do azoto (N), a cada uma das amostras, é adicionado reagente 

NitraVer 5® (0,1-10mg/L NO3-N; Hach, Alemanha). As partículas de cádmio deste reagente 

promovem a redução dos nitratos presentes na amostra para nitritos, que apresentam 

uma cor azul-clara quantificável colorimetricamente. A absorvância é medida no 

espetrofotómetro a um comprimento de onda de 400 nm. Também aqui se procedeu ao 

mesmo procedimento anteriormente descrito para a obtenção de curva de calibração, 

que resultou na equação ABS = 0,09 · [N] + 0,10. Os resultados do teor em azoto foram 

expressos em mg N/L por aplicação da equação anterior aos valores de absorvância 

registados nas amostras. 
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O crescimento de algas e plantas aquáticas é potenciado também pela presença de 

amónia, por isso a sua quantificação é efetuada quando se pretende uma caracterização 

mais detalhada dos parâmetros que podem afetar a produção primária em sistemas 

eutrofizados como a Lagoa da Vela. A amónia reage com certos compostos fenólicos 

clorados formando um complexo indofenol verde/azul. O equipamento “Aqualytic PC 

MultiDirect”, com kit de reagentes e protocolo para quantificação de amónia (gama 0,02 

a 1 mg/L N) foi utilizado (Fig. 7). Seguindo o protocolo do fabricante, o equipamento é 

calibrado, com 10 mL de amostra (branco) e em cada amostra, menos o branco, é 

adicionada amónia n°1 e amónia n°2; as amostras são mantidas num local escuro, 

durante 10 min, para depois se executar cada leitura. O resultado obtido é expresso em 

mg/l N.  

 

Figura 7: Equipamento usado na determinação da amónia 

 

2.4. Análise da abundância zooplanctónica 

As amostras quantitativas de zooplâncton foram colhidas nas zonas amostradas por 

filtração de 20 L de água (bomba elétrica, underwater electric pump Nuova Rade 500 

GPH, 1900 LPH, alimentada por uma bateria de 12V) da zona média da coluna de água 

através de amostradores otimizados com redes de malha de 250 µm (Fig. 8a); a amostra 

retida na rede foi preservada em frasco de polipropileno de 50 ml em álcool a 70% v/v 
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(Fig. 8b) para posterior identificação e contagem dos organismos no laboratório. Estes 

procedimentos foram efetuados por observação à lupa (Olympus SZ40, Fig. 8c) auxiliada 

de um contador (DBC-6, Fig. 8d).  

Os organismos foram contados (amostra total) e separados em quatro grupos (Copepoda, 

Daphniidae, Chydoridae e Bosminidae), com o apoio de chaves de identificação dedicadas 

(Scourfield & John 1967; Sandercock & Scudder 1994). 

 

Figura 8: Procedimentos envolvidos na recolha e contagem de zooplâncton. (a) amostradores otimizados de 
zooplâncton; (b) frascos de 50 ml com o zooplâncton recolhido e fixado com álcool a 70% (v/v); (c) lupa utilizada 
para a observação e contagem de organismos zooplanctónicos (Olympus SZ40); (d) Contador utilizado (DBC-6). 

 

2.5. Análise de dados 

Os dados físico-químicos foram expressos conforme indicado acima e, para a sua 

representação gráfica, foi calculada a média e o desvio padrão associado dos valores 

registados para as amostragens noturnas e diurnas em cada local de amostragem. Para 

cada parâmetro, avaliou-se a existência de diferenças significativas entre a média 

registada durante o período noturno e a média registada durante o período diurno, entre 

as médias registadas nos diferentes locais, bem como a existência de influências do 

período de amostragem na variação das médias entre locais (interação). Para tal, foram 

realizadas ANOVAS bifatoriais para cada um dos parâmetros físico-químicos analisados 
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(fator 1: dia/noite; fator 2: local) com análise também do termo de interação como fonte 

de variação. Seguidamente foram realizados testes de Tuckey de comparações múltiplas 

sempre que o teste de F tivesse revelado a existência de diferenças significativas entre os 

grupos do fator “local”. Os resultados do teste de Tuckey foram analisados considerando 

o efeito do local (fator 1) dentro de cada nível do fator dia/noite (fator 2). 

A mesma abordagem foi feita para o zooplâncton, considerando a abundância total de 

organismos e, numa segunda fase a abundância de organismos de cada um dos 4 grupos 

separadamente.  

Quanto à análise das correntes térmicas, esta foi suportada pela quantificação da 

diferença de temperatura registada pelos sensores colocados na zona litoral (‘Can’ ou 

‘Myr’) e o sensor colocado na zona limnética (‘Out’). Esta diferença de temperatura da 

água fornece uma indicação acerca do sentido das correntes térmicas. Diferenças 

positivas (temperatura superior na zona litoral) indicam fluxos da zona litoral para a zona 

limnética enquanto diferenças negativas correspondem a fluxos no sentido inverso. Esta 

diferença de temperatura foi comparada graficamente com as abundâncias relativas de 

zooplâncton em cada local de amostragem, por forma a interpretar o papel das correntes 

térmicas nos padrões de migração horizontal do zooplâncton na Lagoa da Vela. 
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Capítulo 3. Resultados e Discussão  

Os resultados das duas campanhas de amostragem foram analisados em separado pois o 

esforço de amostragem foi alterado. No estudo 1, foram realizadas 8 amostragens por 

local no período diurno (às 8 h, 12 h, 16 h e 20 h) e 4 amostragens por local no período 

noturno (0 h e 4 h). No estudo 2 foi otimizada a periodicidade da amostragem noturna, 

para aumentar a robustez dos dados noturnos em relação ao estudo 1. Assim, nesta 2ª 

campanha de 48 h, foram realizadas 8 amostragens por local no período diurno (às 8 h, 12 

h, 16 h e 20 h) e 8 amostragens por local no período noturno (às 22 h, 0 h, 2 h e 4 h).   

Em ambos os estudos, foi primeiro analisada a variação espacial dos parâmetros físico-

químicos na Lagoa da Vela, com o intuito de estudar se estes poderiam interferir com os 

padrões de migração horizontal do zooplâncton. De acordo com a hipótese das “forças 

motrizes múltiplas” formulada por Pinel-Alloul (1995), nem os processos bióticos nem os 

abióticos só por si podem explicar os padrões de distribuição espacial do zooplâncton. Por 

exemplo, uma maior disponibilidade de alimento (fitoplâncton) é sugerida por maior 

concentração de clorofila a, e a disponibilidade de alimento pode ser um fator de 

atratividade para o zooplâncton. Para explorar estes dados em cada campanha de 

amostragem, foram calculadas as médias e respetivas medidas de dispersão para cada 

local à noite e durante o dia, relativamente aos parâmetros físico-químicos recolhidos em 

campo e aos parâmetros físico-químicos analisados em laboratório. A mesma abordagem 

gráfica foi usada para explorar a distribuição horizontal do zooplâncton isoladamente, 

quer considerando a abundância total de zooplâncton, quer a abundância específica de 

cada grupo (Daphnidae, Copepoda, Bosminidae e Chydoridae). As tendências sugeridas 

pelos gráficos, ou a sua inexistência foram confirmadas utilizando uma abordagem de 

análise de variância (ANOVA) bifatorial seguida, quando aplicável, de teste de 

comparações múltiplas de Tuckey. Numa fase posterior, a distribuição espacial do 

zooplâncton foi comparada com a variação da temperatura da água entre a zona litoral e 

a zona limnética, em cada momento discreto de amostragem, numa tentativa de associar 

essa mesma distribuição ao estabelecimento de correntes térmicas.                                 
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Esta análise foi também efetuada considerando a abundância total de zooplâncton e a 

abundância de cada grupo de zooplâncton isoladamente.   

 

3.1. Variação das condições físico-químicas entre locais e com o período diário 

No estudo 1, os parâmetros medidos em campo com o apoio de sonda multiparamétrica 

(Figura 9) não variaram marcadamente entre locais ou entre períodos diários para pH, 

sólidos dissolvidos totais e condutividade, o que foi confirmado estatisticamente (Tabela 

1). No que concerne à concentração de oxigénio dissolvido (DO), este parece ser inferior 

no período noturno, mas a variação de medições deste parâmetro foi elevada, 

especialmente durante o dia, o que poderá ter contribuído para que esta diferença 

aparente não tenha sido corroborada estatisticamente (Tabela 1). Também relativamente 

à temperatura da água parece haver uma tendência para valores mais baixos durante a 

noite em todos os locais, mas esta diferença foi aparentemente insuficiente para que 

pudesse ser assumida como estatisticamente significativa (Tabela 1). Deve ressalvar-se 

que a sonda de oxigénio (resolução 0,01 °C e precisão ± 0,5 °C) foi utilizada nos 

momentos em que foram feitas colheitas de água e de zooplâncton, sendo que a 

movimentação da água poderá ter influenciado inadvertidamente a medição; para evitar 

este tipo de interferências a avaliação das correntes térmicas que se pudessem ter 

estabelecido foi feita com base nos registos obtidos com as sondas colocadas em cada 

local para medição semi-contínua de temperatura.  Tendo em conta o acima descrito, não 

parece haver evidências de que o pH, a concentração de oxigénio dissolvido, o teor em 

sólidos dissolvidos e a condutividade possam ter influência nos padrões de distribuição do 

zooplâncton que foram evidenciados neste estudo (secção 3.2), uma vez que a variação 

espacial nestes parâmetros é negligenciável.  
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Figura 9:  Variação entre locais de amostragem, à noite e de dia, dos parâmetros físico-químicos recolhidos com sonda 
multiparamétrica em campo, na campanha de 2019. Para o período diurno, as barras correspondem à média de 8 
medições e para o período noturno, as barras correspondem à média de 4 medições. As barras de erro representam o 
desvio padrão. 

 

Também no estudo 2, os parâmetros medidos em campo (Figura 10) apresentaram, em 

geral, valores pouco variáveis entre locais ou entre períodos diários, o que foi confirmado 

estatisticamente (Tabela 1). Todos estes parâmetros parecerem constantes em todos os 

locais, exceto para o oxigénio dissolvido (DO), em que as médias são ligeiramente mais 

baixas na zona litoral com coberto de Myriophyllum do que nos outros dois locais (Figura 

10), mas a variabilidade observada nos registos poderá ter condicionado a confirmação 

estatística desta diferença (Tabela 1). 
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Figura 10: Variação entre locais de amostragem, à noite e de dia, dos parâmetros físico-químicos recolhidos com 
sonda multiparamétrica em campo, na campanha de 2020. Para o período diurno, as barras correspondem à média 
de 8 medições e para o período noturno, as barras correspondem à média de 4 medições. As barras de erro 
representam o desvio padrão. 

 

Tal como no estudo de (Castro et al. 2007), os parâmetros foram tendencialmente 

homogéneos independentemente do período do dia e do local durante ambas as 

campanhas de amostragem. Entre 2019 e 2020, a maior diferença encontrada foi na 

condutividade, que de um ano para o outro diminui para metade, e o oxigénio dissolvido 

que aumentou ligeiramente.  

Nos vários estudos realizados na Lagoa da Vela e na Lagoa dos Linhos (pertencente ao 

mesmo complexo), os valores da condutividade e o pH foram semelhantes aos obtidos no 

presente trabalho em 2020 e.g. condutividade ≈ 300-350 mg/L e pH ≈ 8,5; (e.g. 

condutividade ≈ 300-350 mg/L e pH ≈ 8,5; Antunes et al. 2003).                                               
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A temperatura da água registada quer em 2019 e 2020 (≈23°C) foi inferior à registada em 

estudos anteriores na Lagoa da Vela (≈27° e 25°C) para a mesma época do ano (Antunes 

et al. 2003; Castro & Gonçalves 2007). Os valores de condutividade anteriores foram 

semelhantes aos de 2020 (entre 300 e 400 µg/L), só neste estudo, em 2019, é que este 

valor foi ultrapassado (600 µg/L).  

Em 2019 (estudo 1), os parâmetros medidos em laboratório (Figura 11) não apresentaram 

variações entre locais ou entre períodos diários para carbono orgânico dissolvido 

determinado colorimetricamente (CDOC), o que foi confirmado estatisticamente (Tabela 

1). No que toca à concentração de fósforo (TP), esta parece ser inferior no período 

noturno, mas a variação de medições para parâmetro foi elevada, especialmente durante 

o dia, o que poderá ter contribuído para que esta diferença aparente não tenha sido 

corroborada estatisticamente (Tabela 1). Também relativamente aos sólidos suspensos, 

turbidez e clorofila (Chl a), parece haver uma tendência para valores mais baixos durante 

a noite em todos os locais, mas esta diferença foi aparentemente insuficiente para que 

pudesse ser assumida como estatisticamente significativa (Tabela 1). Para os parâmetros 

azoto total e amónia, parece haver uma tendência para valores mais altos durante a noite 

em todos os locais, mas esta diferença foi novamente insuficiente para que existirem 

diferenças estatisticamente significativa (Tabela 1). 
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Figura 11: Variação entre locais de amostragem, à noite e de dia, dos parâmetros físico-químicos, realizados recolhidos 
em laboratório, na campanha de 2019. Para o período diurno, as barras correspondem à média de 8 medições e para o 
período noturno, as barras correspondem à média de 4 medições. As barras de erro representam o desvio padrão. 

 

Os registos para a campanha de 2020 (estudo 2), relativos aos parâmetros medidos em 

laboratório (Figura 12), não se afastam muito dos registos da campanha anterior. Para os 

parâmetros como o CDOC, a turbidez e a concentração de amónia, os valores tendem a 

ser constantes, tanto durante o dia como durante a noite; para os parâmetros de azoto e 

fósforo totais, os valores parecem ser superiores durante a noite; os valores de amónia 

parecem ser semelhantes em todos os locais, havendo pequenas diferenças entre dia e 

noite. Nos valores da clorofila a, nota-se uma maior concentração em Myr. 

Estatisticamente, apenas se verificaram diferenças significativas para sólidos suspensos 

totais, que registaram valores inferiores na zona litoral com coberto de caniço em relação 

à zona litoral com coberto de Myriophyllum, e valores superiores à noite 

comparativamente com o período diurno na zona litoral com coberto de Myriophyllum.  
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Figura 12: Variação entre locais de amostragem, à noite e de dia, dos parâmetros físico-químicos, realizados recolhidos 
em laboratório, na campanha de 2020. Para o período diurno, as barras correspondem à média de 8 medições e para o 
período noturno, as barras correspondem à média de 8 medições. As barras de erro representam o desvio padrão. As 
letras assinalam diferenças significativas entre locais durante o dia (maiúsculas) ou durante a noite (minúsculas) e os 
asteriscos denotam diferenças significativas encontradas entre o período diurno e noturno em cada local (Teste de 
Tuckey; p < 0,05). 

 

Comparativamente ao ano de 2019, todos os parâmetros físico-químicos obtidos em 

laboratório em 2020 foram idênticos ou superiores, destacando-se para este último caso 

os valores registados para os nutrientes (TP e TN) e o CDOC. A Lagoa da Vela apresenta 

tipicamente valores elevados de nutrientes, como já documentado anteriormente (Castro 

& Gonçalves 2007). Os valores da clorofila na Lagoa da Vela têm-se mantido ao longo dos 

anos entre 33 e 50 µg/L (Antunes et al. 2003; Castro & Gonçalves 2007 e no presente 

estudo).  
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Tabela 1: Tabela resumo das ANOVAS bifatoriais efetuadas para analisar estatisticamente o efeito do período do dia 

(D/N), do local (Can, Myr, Out) e da interação entre estes dois fatores nos registos médios obtidos para os parâmetros 

físico-químicos medidos nas campanhas de 2019 (estudo 1) e de 2020 (estudo 2). g.l. – graus de liberdade; QM – 

Quadrados Médios 

  Estudo 1 - 2019 Estudo 2 - 2020 

Parâmetro 
Fonte de 
Variação 

g.l. QM F P g.l. QM F P 

Temperatura 

D/N 1 4,793 1,493 0,231 1 2,412 0,699 0,408 

Local 2 0,233 0,073 0,930 2 0,266 0,0772 0,926 

D/N x Local 2 0,019 0,006 0,994 2 0,108 0,0312 0,969 

Erro 30 3,211   42 3,448   

pH 

D/N 1 0,312 2,473 0,126 1 0,108 1,077 0,305 

Local 2 0,481 3,820 0,033 2 0,530 5,276 0,009 

D/N x Local 2 0,100 0,795 0,461 2 0,006 0,057 0,945 

Erro 30 0,126   42 0,101   

DO 

D/N 1 17,425 3,796 0,061 1 0,258 0,039 0,845 

Local 2 1,956 0,426 0,657 2 4,192 0,631 0,537 

D/N x Local 2 0,211 0,046 0,955 2 1,093 0,164 0,849 

Erro 30 4,590   42 6,643   

Condutividade 

D/N 1 340,895 0,581 0,452 1 34,571 0,181 0,673 

Local 2 253,167 0,432 0,653 2 0,286 0,001 0,999 

D/N x Local 2 224,228 0,382 0,686 2 38,000 0,199 0,821 

Erro 30 586,544   36 191,375   

TDS 

D/N 1 0,889 0,014 0,907 1 1,333 0,014 0,906 

Local 2 0,890 0,014 0,986 2 26,083 0,276 0,760 

D/N x Local 2 24,847 0,390 0,680 2 1,083 0,012 0,989 

Erro 30 63,641   42 94,476   

TSS 

D/N 1 88,219 0,624 0,436 1 1221,025 1,780 0,189 

Local 2 65,073 0,460 0,636 2 3422,374 4,989 0,011 

D/N x Local 2 10,606 0,075 0,928 2 1029,462 1,501 0,235 

Erro 30 141,421   42 686,004   

Turbidez 

D/N 1 11,116 0,815 0,374 1 0,010 0,000684 0,979 

Local 2 2,736 0,201 0,819 2 5,247 0,362 0,699 

D/N x Local 2 2,760 0,202 0,818 2 1,035 0,071 0,931 

Erro 30 13,641   42 14,507   

CDOC 

D/N 1 35,131 2,629 0,115 1 9,126 1,204 0,279 

Local 2 2,020 0,151 0,860 2 7,278 0,960 0,391 

D/N x Local 2 11,188 0,837 0,443 2 5,056 0,667 0,519 

Erro 30 13,365   42 7,579   

Fósforo total 

D/N 1 0,000155 0,453 0,506 1 0,013 8,878 0,005 

Local 2 0,001 1,825 0,179 2 0,002 1,437 0,249 

D/N x Local 2 0,0000730 0,106 0,899 2 0,0000474 0,033 0,968 

Erro 30 0,000343   42 0,001   

Chl a 

D/N 1 135,692 2,103 0,157 1 1896,436 2,874 0,097 

Local 2 44,158 0,685 0,512 2 1146,119 1,737 0,188 

D/N x Local 2 0,235 0,004 0,996 2 1231,666 1,866 0,167 

Erro 30 64,510   42 659,911   

Azoto total 

D/N 1 0,616 2,927 0,097 1 9,371 2,985 0,091 

Local 2 0,319 1,517 0,236 2 4,269 1,360 0,268 

D/N x Local 2 0,025 0,118 0,890 2 1,368 0,436 0,650 

Erro 30 0,210   42 3,139   

Amónia 

D/N 1 0,009 3,269 0,081 1 0,00000833 0,003 0,960 

Local 2 0,002 0,575 0,569 2 0,008 2,422 0,101 

D/N x Local 2 0,004 1,433 0,255 2 0,001 0,441 0,646 

Erro 30 0,003   42 0,003   
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3.2. Padrões de distribuição horizontal do zooplâncton 

A análise à colheita de zooplâncton total no estudo 1 (Fig. 13a) mostrou que parece haver 

sempre mais abundância na zona litoral do que na zona limnética e valores ligeiramente 

mais altos de abundância durante a noite em todos os locais; estas diferenças foram 

insuficientes para que pudessem ser verificadas como estatisticamente significativas 

(Tabela 2). A análise à colheita de zooplâncton total no estudo 2 (Fig. 13b) mostrou que, 

como em 2019, parece haver uma tendência para valores mais altos de abundância 

durante a noite em todos os locais, mas não foram encontradas diferenças significativas 

para nenhum dos fatores (Tabela 2). 

 

Figura 13: Variação entre locais de amostragem, à noite e de dia, relativamente às contagens de zooplâncton total, na 
campanha de 2019 (a) e de 2020 (b). Para o período diurno, as barras correspondem à média de 8 medições e para o 
período noturno, as barras correspondem à média de 4 medições em 2019. Em 2020, as barras correspondem à média 
de 8 medições para o período diurno e para o período noturno, as barras correspondem à média de 4 medições. As 
barras de erro representam o desvio padrão. 

 

Relativamente aos dados por grupo de zooplâncton em 2019 (Figura 14), não são 

aparentes diferenças entre locais ou entre períodos diários para o grupo Bosminidae, 

especialmente tendo em conta a elevada variabilidade dos resultados, o que foi 

confirmado estatisticamente (Tabela 2). Relativamente aos grupos Copepoda, Daphnidae 

e Chydoridae, em 2019, parece haver uma tendência para valores ligeiramente mais altos 

de abundância durante a noite em todos os locais e diferenças de abundância entre 
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locais, independentemente do período diário. Estas diferenças foram comprovadas 

estatisticamente em vários casos. Para os copépodes, foram encontradas diferenças 

significativas relativamente ao fator local: a abundância de copépodes é sempre 

significativamente superior nas zonas litorais estudadas do que na zona limnética, 

independentemente do período diário. Para o grupo dos dafnídeos, a abundância 

encontrada em Can foi significativamente inferior à abundância em Myr e na zona 

limnética; a abundância durante a noite foi superior à abundância registada durante o dia 

em todos os locais, sendo esta diferença significativa para os locais Myr e Out. Para o 

grupo Chydoridae, foram encontradas diferenças significativas durante a noite entre Myr 

(maior abundância) e a zona limnética. 

 
Figura 14:  Variação entre locais de amostragem, à noite e de dia, das contagens de zooplâncton por grupo, 
na campanha de 2019. Para o período diurno, as barras correspondem à média de 8 medições e para o 
período noturno, as barras correspondem à média de 4 medições. As barras de erro representam o desvio 
padrão. As letras assinalam diferenças significativas entre locais durante o dia (maiúsculas) ou durante a 
noite (minúsculas) e os asteriscos denotam diferenças significativas encontradas entre o período diurno e 
noturno em cada local (Teste de Tuckey; p < 0,05). 
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Relativamente aos dados de zooplâncton por grupo de 2020 (Fig. 15), a abundância 

de copépodes, bosminídeos e quidorídeos registou sempre valores superiores no 

período noturno do que no período diurno, uma tendência que não tinha sido tão 

clara nos registos obtidos na campanha de 2019. A tendência para uma maior 

abundância no período noturno não foi confirmada estatisticamente nem para os 

copépodes nem para os bosminídeos (Tabela 2). Relativamente ao grupo dos 

Chydoridae, a tendência foi comprovada estatisticamente, mas apenas na zona litoral 

com coberto de Myriophyllum. Neste grupo verificou-se ainda que, durante a noite, a 

abundância foi significativamente maior neste local do que Can e Out.                

Outra diferença relevante em relação à campanha anterior foi a diminuta abundância 

de dafniídeos nas amostras de 2020. Também nos estudos de (Castro & Gonçalves 

2007; Castro et al. 2007), Daphnia esteve praticamente ausente durante o verão, 

devida à elevada taxa de predação, com parâmetros físico-químicos apresentando 

valores semelhantes (temperatura e pH) ou superiores aos nossos.  
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Figura 15: Variação entre locais de amostragem, à noite e de dia, das contagens de zooplâncton, na 
campanha de 2020. Para o período diurno, as barras correspondem à média de 8 medições e para o período 
noturno, as barras correspondem à média de 8 medições. As barras de erro representam o desvio padrão. 
As letras assinalam diferenças significativas entre locais durante o dia (maiúsculas) ou durante a noite 
(minúsculas) e os asteriscos denotam diferenças significativas encontradas entre o período diurno e noturno 
em cada local (Teste de Tuckey; p < 0,05). 

 

Tabela 2: Tabela resumo das ANOVAS bifatoriais efetuadas para analisar estatisticamente o efeito do período do dia 
(dia/noite), do local (IN, Out) e da interação entre estes dois fatores nos registos médios obtidos para o zooplâncton nas 
campanhas de 2019 (estudo 1) e de 2020 (estudo 2). Os valores de P abaixo do nível de significância de 0,05 foram 
destacados a negrito. g.l. – graus de liberdade; QM – Quadrados Médios 

  Estudo 1 - 2019 Estudo 2 - 2020 

Parâmetro 
Fonte de 
variação 

g.l. QM F P g.l. QM F P 

Zoo 
Total 

Dia/Noite 1 95885,503 0,126 0,725 1 4832986,688 9,964 0,003 

Local 2 1348839,094 1,779 0,186 2 50553,583 0,104 0,901 

D/N x Local 2 2651,816 0,004 0,997 2 278303,250 0,574 0,568 

Erro 30 758400,643   42 485028,801   

Copepoda 

Dia/Noite 1 20723,087 0,225 0,639 1 743763,021 3,098 0,086 

Local 2 1050828,649 11,384 <0,001 2 451491,646 1,881 0,165 

D/N x Local 2 410,983 0,004 0,996 2 33072,146 0,138 0,872 

Erro 30 92304,320   42 240081,735   
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Daphnidae 

Dia/Noite 1 104,616 17,313 <0,001 1 0,000 0,000 1,000 

Local 2 61,218 10,131 <0,001 2 0,021 0,269 0,765 

D/N x Local 2 13,134 2,173 0,131 2 0,188 2,423 0,101 

Erro 30 2007,483   42 0,077   

Chydoridae 

Dia/Noite 1 0,163 1,615 0,214 1 312,046 11,462 0,002 

Local 2 1,406 13,934 <0,001 2 43,373 1,593 0,215 

D/N x Local 2 0,021 0,294 0,748 2 149,139 5,478 0,008 

Erro 30 0,101   42 27,225   

Bosminidae 

Dia/Noite 1 4473,003 0,011 0,916 1 0,0047 0,012 0,915 

Local 2 940733,587 2,377 0,110 2 0,635 1,582 0,218 

D/N x Local 2 74571,087 0,188 0,829 2 1,355 3,375 0,044 

Erro 30 395828,224   42 0,401   

 

3.3. Estabelecimento de correntes térmicas e sua relação com a distribuição horizontal do 

zooplâncton 

A variação da temperatura da água entre a zona litoral (Caniço e Myriophyllum) e a zona 

limnética (Out), dada pelos sensores subaquáticos, foi interpretada tendo em conta que 

condiciona o estabelecimento de correntes. Desta forma, foi calculada a diferença de 

temperatura da água entre a zona litoral e a zona limnética (ΔT = Tvegetação – Tlimnética), 

espera-se que a variação seja negativa durante o dia e positiva durante a noite. Na Lagoa 

da Vela, confirmou-se claramente uma variação negativa de temperatura em 

praticamente todos os momentos de amostragem ao longo da campanha de 2019 (Fig. 

16), marcadamente mais expressiva no transepto que considera a zona litoral com 

coberto de caniço do que naquele que considera Myriophyllum. Alguns pontos temporais 

de amostragem registaram valores fora desta tendência geral observada em 2019, 

nomeadamente às 0 h de amostragem no transepto correspondente à mancha litoral de 

caniço e às 0 h, 4 h e 28 h para Myriophyllum, em que foram registadas variações 

positivas durante o dia, que não se coadunam com a teoria e com o padrão registado ao 

longo da campanha. 
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Figura 16: Variação de temperatura da água, na campanha de 2019, entre a zona litoral e a zona 
limnética ao longo do tempo na campanha de 2019 (estudo 1), considerando a zona litoral de caniço (a) 
e de Myriophyllum (b): Δ > 0 → Fluxo da vegetação para lago aberto; Δ < 0 → Fluxo do lago aberto para 
a vegetação. As barras cinzentas representam o período noturno. 

 

A campanha de 2020 (estudo 2) confirmou os dados de 2019 dado que as correntes 

continuaram a estabelecer-se quase invariavelmente no sentido da zona litoral, 

independentemente do período diário a que se reportam as medições de temperatura 

(Fig. 17): variações negativas de temperatura entre a zona da vegetação e a zona 

limnética foram sempre registadas nos dois transeptos estudados. Às 0 h de amostragem 

na zona litoral com Myriophyllum, foi registada uma variação positiva durante o dia (Fig. 

17b), que não se coaduna com o padrão registado ao longo da campanha. Esta variação 

tinha sido também registada na campanha de 2019 para o transepto correspondente 

tanto à mancha litoral de caniço (0 h) como de Myriophyllum (0, 4 e 28 h). Estas variações 

anormais de temperatura entre a zona limnética e a zona litoral mostram que poderá ter 
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ocorrido uma leitura influenciada pela movimentação da água operada durante o 

estabelecimento dos procedimentos de amostragem. Estas pequenas diferenças de 

temperaturas existentes em 2020 podem indicar uma maior dificuldade em correlacionar 

a abundância de zooplâncton com as possíveis correntes de origem térmica. Tal implica a 

interpretação que as correntes de origem térmica na Lagoa da Vela sejam sempre 

estabelecidas preferencialmente no sentido da zona litoral, independentemente do 

período diário. Comparando as variações de temperaturas de 2019 e de 2020 verifica-se 

que em 2019 a temperatura variou de forma mais significativa, o que pode dever-se a 

diferenças importantes nas condições exteriores (condições meteorológicas nos dias de 

campanha) e também a diferenças no coberto vegetal da zona litoral. 

Os resultados mostram que a vegetação tem um papel importante na temperatura da 

água. O aquecimento diferencial na Lagoa da Vela entre a zona limética e a zona litoral 

parece ser devido ao sombreamento promovido no litoral pelas plantas aquáticas (Caniço 

e Myriophyllum) que, conforme sugerido por outros autores se reflete numa diferença de 

temperatura entre regiões vegetadas e não vegetadas na água superficial (Zhang & Nepf 

2009). Nas zonas vegetadas, as folhas da superfície intersetam a radiação solar, 

provocando um sombreamento da coluna de água (Zhang & Nepf 2011), podendo reduzir 

a luz incidente de 50% para mais de 90% (Wetzel 1993), dependendo da densidade da 

vegetação. 
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Figura 17: Variação de temperatura da água, na campanha de 2020, entre a zona litoral e a zona 
limnética ao longo do tempo considerando a zona litoral de caniço (a) e de Myriophyllum (b):         
Δ > 0 → Fluxo da vegetação para lago aberto; Δ < 0 → Fluxo do lago aberto para a vegetação. As 
barras cinzentas representam o período noturno. 

 

Na figura 18a verifica-se que os fluxos de superfície movidos termicamente (correntes 

térmicas) não explicam sempre consistentemente a distribuição horizontal do 

zooplâncton em 2019, considerando as amostras de zooplâncton indiferenciadas. A 

abundância de zooplâncton na zona limnética foi tendencialmente inferior à abundância 

na zona litoral às 4, 8, 12 e 40 h de amostragem (durante o dia), o que é coerente com a 

variação negativa de temperatura registada nestes mesmos tempos de amostragem nos 

transeptos correspondentes tanto à zona de caniço como de Myriophyllum (Fig. 17). Esta 

associação sugere que o zooplâncton migra horizontalmente aproveitando as correntes 

de origem térmica estabelecidas no sentido da vegetação pelo menos nas alturas do dia 

correspondentes aos momentos de amostragem referidos. No entanto, nos restantes 

tempos de amostragem do estudo 1, a abundância de zooplâncton na zona limnética já 
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não foi sempre inferior à abundância registada na zona litoral (sendo superior ou 

semelhante) (Fig. 18a), embora a variação de temperatura da água entre a zona litoral e 

limnética tenha sido negativa, especialmente considerando o cenário em que a zona de 

caniço é analisada (Fig. 17). Nos períodos noturnos, a abundância de zooplâncton 

registada na zona limnética foi semelhante à zona litoral às 16 h e 36 h de amostragem; já 

às 12 h e 40 h de amostragem, a abundância de zooplâncton na zona litoral é superior à 

registada na zona limnética. Assim, a tendência para uma migração horizontal do 

zooplâncton para a zona limnética durante a noite, teoricamente expectável dada a 

libertação da pressão de predação por predadores visuais (Jensen et al. 2010), também 

não foi confirmada. Às 32 h de amostragem, em ambos os locais, as diferenças de 

temperatura estão muito próximas de zero. Tal sugere que poderá não haver correntes 

de origem térmica estabelecidas ou estas serem muito fracas, o que se reflete na 

distribuição do zooplâncton, cuja abundância é semelhante em todos os locais.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 18: Abundância de zooplâncton na zona de Caniço, Myriophyllum e na zona 
limnética ao longo das 48 de amostragem nas campanhas de 2019 (a) e 2020 (b). 

a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) 
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Na campanha de 2020 (estudo 2) verificou-se que os fluxos de superfície movidos 

termicamente também não explicam completamente a distribuição de zooplâncton 

(amostra total) (Fig. 18b). A abundância de zooplâncton na zona limnética foi inferior à 

abundância na zona litoral, independentemente do seu coberto, às 0, 30, 32 e 36 h. Foi 

quase sempre inferior à abundância registada no litoral com coberto de caniço, 

independentemente do momento de amostragem, o que é consistente com o registo 

negativo de variação de temperatura (Fig. 17) e a consequente assunção de que as 

correntes de origem térmica estão estabelecidas no sentido da zona limnética para o 

litoral. Considerando o transeto que inclui o coberto litoral de Myriophyllum, também foi 

frequente o registo de maior abundância ali do que na zona limnética (0, 4, 10, 30, 32, 34 

e 36 h; Fig. 18b), sendo que, exceto para as 0 h, a variação de temperatura foi registada 

como negativa (correntes no sentido do litoral ou praticamente nula) (Fig. 17b). Ainda 

assim, houve vários tempos de amostragem em que a abundância na zona litoral foi 

superior à abundância registada na zona litoral considerando os transeptos com caniço 

e/ou Myriophyllum, nomeadamente às 6, 12, 16, 20, 24, 28, 40 e 44 h, sugerindo uma 

tendência de migração do zooplâncton para a zona limnética, durante o dia ou durante a 

noite, que é contrária a correntes de origem térmica potencialmente estabelecidas. Deve 

ressalvar-se que em ambos os locais, os dados de variação de temperatura mostram que 

esta se encontra próxima de 0, pelo que as correntes estabelecidas deverão ser muito 

fracas. Adicionalmente, esta migração contrária ao espectável assumindo a possibilidade 

de os organismos conseguirem vencer correntes, em particular durante a noite, poderá 

ser devida à elevada pressão predatória existente principalmente nos meses mais 

quentes, que induzirá os zooplânctontes a procurar refúgio no litoral independentemente 

do período diário (Castro & Gonçalves 2007; Iglesias et al. 2007). 

Tendo em conta que organismos de diferentes grupos zooplanctónicos têm diferentes 

capacidades de vencer correntes devido às limitações intrínsecas aos movimentos 

natatórios ativos e ao seu tamanho corporal (White 1998), explorou-se a potencial 

associação entre as correntes de origem térmica e a distribuição espacial de copépodes, 

dafnídeos, bosminídeos e quidorídeos em particular. No estudo 1, os copépodes e os 

quidorídeos foram menos abundantes na zona limnética do que em qualquer das duas 
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zonas litorais (Fig. 19a) ao longo de todo o período de amostragem, o que sugere que 

estes organismos poderão aproveitar as correntes de origem térmica que se estabelecem 

no sentido da zona litoral (Fig. 16a). No entanto, o mesmo não parece acontecer na 

campanha de 2020, em que os copépodes e os quidorídeos não são sempre mais 

abundantes numa ou na outra zona litoral (Fig. 19b), o que sugere que as correntes 

térmicas esperadas não estão a condicionar definitivamente a migração horizontal diária 

destes organismos. No estudo 1, as dáfnias não são sempre mais abundantes numa ou na 

outra zona litoral, o que pode sugerir que as correntes não serão suficientemente fortes 

para poder condicionar a migração horizontal destes organismos; no estudo 2, qualquer 

associação entre distribuição e correntes térmicas seria especulativa já que a abundância 

registada foi muito baixa. Contrariamente ao restante zooplâncton, em ambos os 

estudos, mas de forma mais evidente em 2019, os bosminídeos parecem preferir a zona 

limnética ao longo de todo o período de amostragem, mas as correntes térmicas 

representadas pela variação de temperatura (Figs. 16 e 17) apresentam geralmente o 

sentido oposto.   
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Figura 19: Gráfico referente à abundância de zooplâncton por grupo ao longo das horas amostradas nas campanhas de 
2019 (a) e 2020 (b). 

 

a) b) 
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Num estudo de Wojtal et al. (2003), foram observadas migrações horizontais em dáfnias e 

em copépodes na zona litoral de um reservatório lêntico: geralmente migram no sentido 

da zona limética ao anoitecer no sentido das macrófitas submersas litorais ao amanhecer. 

Este padrão em particular não é concordante com os nossos dados (Fig. 19), mas, no 

mesmo estudo, verificou-se que o zooplâncton de menor tamanho (Bosmina e Chydorus) 

não mostrou nenhum padrão de movimento horizontal. Embora haja estudos como o 

citado acima que confirmam a existência de DHM de zooplânctones, pelo menos os de 

maior tamanho, de acordo com estímulos de pressão predatória, também há estudos que 

não o verificaram ou que mostram inconsistências no padrão esperado. Por exemplo, nos 

estudos com Daphnia de Lauridsen et al. (1999), não foram verificaram diferenças gerais 

entre o dia e a noite nas densidades de dáfnias no litoral ou nas zonas limnéticas. No 

estudo de Viljanen & Karjalainen (2017), as densidades totais de Cladocera e Copepoda 

foram tendencialmente maiores na zona limnética. Em Iglesias et al. (2007), dois dos 

cladóceros estudados encontravam-se na zona de refúgio durante a noite embora esta 

zona esteja normalmente associada a menor produtividade do que na zona litoral, padrão 

que foi explicado devido à predação por peixes juvenis, que usam a zona litoral como 

refúgio diurno contra peixes predadores (Carpenter & Lodge 1986; Burks et al. 2002; 

Iglesias et al. 2007; Viljanen & Karjalainen 2017). No estudo de (White 1998), durante o 

dia, os copépodes mostraram uma maior evasão em direção à zona limnética e Bosmina 

uma maior abundância em áreas próximas do litoral, tendo-se verificado o oposto no 

nosso estudo.  

O facto de o zooplâncton em geral e alguns grupos em particular se manter em maior 

abundância na zona litoral poderá estar relacionado com alguma incapacidade para 

vencerem as correntes de origem térmica estabelecidas (tendencialmente no sentido da 

zona litoral), nomeadamente à noite, quando se esperava que, num lado com elevada 

pressão predatória como a Lagoa da Vela, os zooplânctontes se deslocassem para a zona 

limnética (White 1998). Nos resultados de Castro et al. (2007), os zooplânctontes 

mostraram uma preferência geral pela zona limnética, independente da hora do dia, 

contrariamente à teoria antecipadamente assumida de que as macrófitas constituiriam 

uma zona de refúgio durante o dia mediada pelo risco de predação dos peixes.            
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Estes dados anteriores e os do presente estudo são inconsistentes relativamente à 

distribuição horizontal preferencial do zooplâncton, mas concordam no aspeto em que a 

pressão predatória não será o fator que mais influencia a DHM zooplâncton na Lagoa da 

Vela. Os processos físicos, como as correntes parecem ser os principais motores da 

heterogeneidade em grande escala, o que já tem sido sugerido pela literatura (Thackeray 

et al. 2004). 

É normalmente reconhecido que as populações de zooplâncton têm distribuições 

horizontais "irregulares" e que esta heterogeneidade varia tanto no tempo quanto no 

espaço (Haury et al. 1978); essa irregularidade é comprovada no presente estudo sob o 

ponto de vista espacial e, em confronto com os dados de Castro et al. (2007), sob o ponto 

de vista temporal. Cada grupo de zooplâncton responde de diversas formas aos 

parâmetros bióticos e abióticos: evitando a competição, predadores, alimento, às 

condições hidroquímicas e à temperatura (Ermolaeva et al. 2019). No presente estudo 

verificou-se que diversas condições abióticas e bióticas, incluindo a assumida pressão 

predatória, não influenciam decisivamente a distribuição horizonta do zooplâncton na 

Lagoa da Vela, pelo que  a hipótese de o zooplâncton migrar horizontalmente de acordo 

com correntes estabelecidas afigura-se relevante, também porque o zooplâncton têm 

comportamentos natatórios limitados. No entanto, as correntes de origem térmica não 

explicaram consistentemente a distribuição do zooplâncton no presente estudo, pelo que 

é lícito sugerir o papel do vento na indução de correntes não monitorizadas, na sequência 

do já verificado por outros autores (George & Winfield 2000).  
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Capítulo 4. Conclusões 

A presente dissertação insere-se no contexto de um projeto que pretende estudar as 

correntes de origem térmica que ocorrem entre a zona limnética e a zona litoral (com 

coberto de macrófitas) da Lagoa da Vela. Estas correntes são importantes para o 

transporte de nutrientes e também inerentemente de poluentes em lagos pouco 

profundos e zonas húmidas, sendo que a vegetação nas margens pode ter um papel no 

tratamento desses poluentes e nutrientes. 

Em teoria, estas correntes são variáveis entre o dia e a noite, em resultado das diferenças 

de densidade da água que se estabelecem de acordo com a variação diária de 

temperatura, diferencial entre a zona limnética e a zona litoral com vegetação na Lagoa 

da Vela. Durante o dia, as correntes térmicas estabelecem-se no sentido da vegetação e 

durante a noite, sendo o arrefecimento da água mais rápido na zona limnética, 

estabelecem-se no sentido da zona limnética. Na lagoa da Vela, as campanhas de 2019 e 

de 2020 permitiram verificar que estas assunções teóricas não se confirmam, sendo que 

as correntes térmicas se estabelecem essencialmente no sentido do litoral, mesmo 

durante a noite. 

A análise da distribuição do zooplâncton nas duas campanhas permitiu verificar que os 

padrões de migração horizontal expectáveis considerando a forte pressão predatória a 

que o zooplâncton da Lagoa da Vela está sujeito não se estabelecem. Do mesmo modo, 

os parâmetros físico-químicos analisados variam muito tenuemente espacial (entre a 

zona litoral e a zona limnética) e temporalmente (entre o dia e a noite), do que decorre 

que não explicam as tendências verificadas na distribuição de zooplâncton, pelo que estes 

fatores não serão uma influência relevante para padrões migratórios de zooplâncton na 

Lagoa da Vela. No entanto, as correntes térmicas estabelecidas entre a zona limnética e a 

zona litoral, quase invariavelmente no sentido desta última de dia ou de noite, explicaram 

parcialmente a distribuição do zooplâncton em geral e de alguns grupos em particular. 

As inconsistências encontradas entre o sentido das correntes térmicas e a distribuição 

horizontal do zooplâncton sugerem que haverá mais variáveis de explicação que deverão 

ser consideradas. Por um lado, é necessário verificar de uma forma mais sistemática os 
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sentidos vetoriais das correntes que se estabelecem na Lagoa da Vela, entre a zona 

limnética e a zona litoral, já que o estabelecimento de múltiplos vetores poderá 

condicionar o estabelecimento de migrações horizontais claras por parte dos 

zooplânctontes com reduzidas capacidades natatórias. Por outro lado, a zona da Lagoa da 

Vela é uma zona ventosa e o vento poderá de facto modelar as correntes térmicas 

estabelecidas e/ou induzir fluxos superficiais por si só, o que condicionará também a 

distribuição horizontal do zooplâncton e os seus padrões de migração horizontal diária. 

Estes dois aspetos serão objeto de análise integrativa futura para uma compreensão mais 

abrangente das migrações horizontais diárias do zooplâncton na Lagoa da Vela. 
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