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Porque realizamos este estudo?
 Sendo o Rio Arade o segundo mais importante da costa sul algarvia e sendo a sua bacía muito importante em termos ecológicos, o objetivo deste
estudo foi conhecer a biodiversidade e a distribuição das diatomáceas ao longo do estuário do Rio Arade.
 As diatomáceas são algas microscópicas que vivem na coluna de água e associadas aos sedimentos dos rios, bem como dos lagos e oceanos.
 As diatomáceas são excelentes indicadores ambientais, mas têm sido pouco estudadas nos ambientes estuarinos.

Área de estudo
Como efetuamos este estudo?
 Recolheram-se amostras de sedimento e mediu-se a salinidade da
água intersticial do sedimento em vários pontos das cinco estações
de amostragem (Fig. 1).
 As amostras de sedimento foram subdivididas para o estudo das
diatomáceas e para as análises texturais.
 Calculou-se o tempo de inundação mareal para cada ponto de
amostragem.

Fig. 1: Localização das estações e pontos de amostragem no Estuário do Arade.

Resultados
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Fig. 2: (A) Principais espécies de diatomáceas (≥5%) ao longo do estuário do Arade; (B) Distribuição das diatomáceas por ambientes distintos.

As diatomáceas do estuário do Arade
 Existe uma grande diversidade de espécies de diatomáceas (284 espécies) e algumas delas não foram descritas até ao momento (Fig.2).
 As diatomáceas associam-se em três grupos que se distribuem por três ambientes distintos: planícies arenosas, planícies lodosas e sapais (Fig.
2). Tal deve-se à sua sensibilidade a variações da textura dos sedimentos, da salinidade e do tempo de inundação mareal.
 A concentração das diatomáceas aumenta das planícies arenosas para as planícies lodosas e a diversidade atinge os valores mais baixos nas
planície arenosas e os mais elevados nos sapais (Fig. 2).
 O conhecimento da diversidade e da distribuição das diatomáceas no Arade permite valorizar o seu património natural e os serviços dos
ecossitemas, além de ser uma ferramenta útil à deteção de alterações ambientais e paleoambientais no estuário em função de pressões
antrópicas e de alteraçõe climáticas e do nível médio do mar.
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