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Sumário 

 

O Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva (EFMA) é um empreendimento que tem como objectivo principal 

a rega de cerca de 112 000 ha de terrenos que se distribuem entre as Bacias Hidrográficas do Guadiana e do Sado. 

A albufeira do Alvito integra-se no Subsistema de Rega Global de Alqueva sendo um dos reservatórios que 

receberá água provinda da albufeira do Alqueva. Esta albufeira será o principal centro distribuidor para todo o 

Baixo Alentejo. 

A presente dissertação pretende avaliar a influência da transferência da água do Alqueva na qualidade da água 

da albufeira do Alvito, com base no modelo matemático unidimensional Water Quality for River and Reservoir 

Systems. Para o cumprimento do objectivo proposto definiram-se dois cenários de simulação, com diferentes 

condições de exploração, um em regime natural e outro em regime de transferência de água.  

Os resultados obtidos por simulação permitiram identificar as principais alterações no sistema em termos de 

qualidade da água. No cômputo geral, os parâmetros simulados evidenciam uma degradação da qualidade da 

água após a adução de água proveniente da Bacia Hidrográfica do Guadiana. Atendendo às conclusões obtidas 

considera-se importante a formulação de estratégias que visem a mitigação dos potenciais efeitos decorrentes da 

transferência da água da Bacia Hidrográfica do Guadiana até à albufeira do Alvito. 
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Abstract 

 

The Alqueva MultiPurpose System is a venture whose main objective is the irrigation of about 112 000 lots that are 

distributed between the River Basins of Sado and the Guadiana.  

Alvito reservoir, part of the Alqueva Global Irrigation Subsystem, is one of the reservoirs which will receive water 

coming from the Alqueva dam. This dam will be the main source for Baixo Alentejo region.  

This dissertation aims to assess the impact of transferring water from the Alqueva in the water quality in the 

reservoir of Alvito, based on the unidimensional mathematical model Water Quality for River and Reservoir 

Systems. To fulfill the objective it were set up two scenarios for simulation, with different conditions of 

exploitation, one in natural conditions and another considering water transfer. 

The simulation results have identified the main changes in the system in terms of water quality. Overall, the 

simulated parameters show a degradation of water quality after transport of water from the Guadiana River Basin. 

According to the conclusions it is important to formulate strategies to aim and mitigate the potential effects of 

transferring water from the Guadiana River Basin into the reservoir of Alvito. 
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Simbologia e notações 

    

˚C – grau Célsius 

As – concentração de arsénio 

B – concentração de boro 

Ba – concentração de bário 

CBO5 – carência bioquímica de oxigénio ao fim de cinco dias 

Cd – concentração de cádmio 

CN – concentração de cianetos 

CQO – carência química de oxigénio 

Cr – concentração de crómio 

Cu – concentração de cobre 

Est. Fecais – concentração de estreptococus fecais 

Fe – concentração de ferro 

Hg – concentração de mercúrio 

l – litro 

m3 – metro cúbico 

mg – miligrama 

Mn – concentração de manganês 

NH4 –  concentração de azoto amoniacal 
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N-Kjel – concentração de N-Kjeldahl 

NO3 – concentração de nitratos 

OD – concentração de oxigénio dissolvido 

P2O5 – concentração de ortofosfatos 

Pb – concentração de chumbo 

PO4 – concentração de fosfatos 

s – segundo 

Se – concentração de selénio 

SO4 – concentração de sulfatos 

SST – concentração de sólidos suspensos totais 

Subst.Tensioact – concentração de substâncias tensioactivas 

T – temperatura 

Zn – concentração de zinco 
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Siglas e Abreviaturas 

    

AMCAL – Associação de Municípios do Alentejo Central 

AMCAV – Associação de Cuba, Alvito e Vidigueira 

CCDR Alentejo – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento do Alentejo 

DRAOT – Direcção Regional do Ambiente e Ordenamento do Território 

E.C – Estação climatológica 

E.M – Estação meteorológica 

E.U – Estação udométrica 

EFMA – Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva 

EIA – Estudo de Impacte Ambiental 

EPIA – Estudo Preliminar de Impacte Ambiental 

ETA – Estação de Tratamento de Água 

INAG – Instituto da Água 

PBH – Plano de Bacia Hidrográfica 

POAAP – Plano de Ordenamento das Albufeiras de Alqueva e Pedrógão 

SNIRH – Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos 

WQRRS – Water Quality for River and Reservoir Systems 
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1. Introdução 

O Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva é um empreendimento de âmbito nacional que tem como 

objectivo principal a rega de cerca de 112 000 ha de terrenos que se distribuem entre a Bacia Hidrográfica do 

Guadiana e a Bacia Hidrográfica do Sado. A importância estratégica deste empreendimento tem justificado a 

realização de diversos estudos de simulação da qualidade da água da albufeira do Alqueva, o maior lago artificial 

da Europa, bem como das albufeiras que constituem o Subsistema Global de Rega. 

A albufeira do Alvito, por outro lado, ocupa uma área de 1480 ha e integra-se Subsistema de Rega do Alqueva, 

estando previsto receber futuramente água da albufeira de Alqueva, através da albufeira dos Álamos. Esta 

albufeira será o principal centro distribuidor para todo o Baixo Alentejo, sendo a partir deste reservatório que 

terão origem as infra-estruturas de adução para as albufeiras de Barras, Vale do Gaio, Odivelas, Alfundão, Pisão e 

Roxo.  

Em resultado da sua importância para o fornecimento de água a todo o Baixo Alentejo, a influência da 

transferência de água a efectuar a partir da albufeira do Alqueva na qualidade da água da albufeira do Alvito, 

conta já com alguns trabalhos realizados. De entre os estudos efectuados, refere-se pela sua importância o 

Estudo Preliminar de Impacte Ambiental da Barragem do Loureiro e Troço de Ligação Loureiro-Alvito (NEMUS, 

1998), cujo objectivo principal se prendeu à quantificação do impacte ambiental das transferências de água a 

efectuar entre as referidas albufeiras. 

Neste estudo, procedeu-se à simulação da qualidade da água na albufeira do Alvito, após transferência da água 

da albufeira do Alqueva, com base no modelo matemático bidimensional CE-QUAL-W2, desenvolvido pelo U.S. 

Army Corps of Engineers, capaz de estudar as variações tanto verticais, como longitudinais ao longo da coluna de 

água. 

A simulação da transferência entre as albufeiras do Alvito e do Alqueva foi realizada para um ano seco e para um 

ano médio. Na simulação efectuada para o ano seco, os valores obtidos indicam concentrações de azoto 

amoniacal, nitratos e fosfatos superiores às registadas na albufeira do Alvito em regime de exploração natural, 

nomeadamente nos meses de Verão, onde sem a existência de transferências de água do Alqueva, se registam 

valores reduzidos deste parâmetro.  

Também no caso da biomassa algal na generalidade dos meses a concentração existente na albufeira do Alvito é 

superior no cenário de transferência de água do Alqueva. Os resultados obtidos indicam uma distribuição 

temporal típica de ambientes eutrofizados, com a ocorrência de blooms intensos durante longos períodos de 

tempo. 
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Os resultados obtidos para a simulação efectuada em ano húmido, não registaram diferenças significativas 

relativamente aos determinados em ano seco. Mantêm-se assim, semelhantes, as diferenças registadas na 

qualidade da água da albufeira do Alvito decorrentes das transferências de água provindas da albufeira do 

Alqueva. 

Este estudo revela a importância de se aprofundarem os estudos relativos à qualidade da água quando avaliado o 

cenário de transferência de caudais, tendo em conta a qualidade da água superficial natural e o problema da 

degradação da qualidade da água na albufeira do Alvito, nomeadamente quanto à eutrofização. 

A presente dissertação pretende contribuir para essa discussão, definindo dois cenários de exploração, de modo 

a avaliar quais os efeitos resultantes das transferências de água a efectuar a partir da albufeira do Alqueva na 

qualidade da água da albufeira do Alvito. A simulação da qualidade da água foi efectuada com base no modelo de 

simulação unidimensional WQRRS (Water Quality for River and Reservoir Systems). 

Em termos de estrutura organizativa esta dissertação começa pela presente introdução (Capítulo 1Capítulo 1Capítulo 1Capítulo 1), seguindo-se 

o Capítulo 2Capítulo 2Capítulo 2Capítulo 2 (Enquadramento) no qual se descreve de forma sucinta o sistema físico e hidráulico em estudo, se 

aborda a situação de referência em termos regionais, se referem as principais fontes de poluição da bacia 

hidrográfica da albufeira em estudo e se apresenta uma análise da qualidade da água das duas albufeiras do 

sistema em apreço, do ponto de vista de produção de água para abastecimento, rega, fins múltiplos e ainda 

relativamente ao seu estado de eutrofização. 

O Capítulo 3Capítulo 3Capítulo 3Capítulo 3 (Metodologia) apresenta a forma como foi desenvolvido o trabalho, designando qual o modelo 

matemático utilizado, a sua importância como ferramenta na gestão de albufeiras, as suas características 

principais, qual a representação conceptual do sistema em análise e quais os parâmetros de qualidade 

simulados. 

O Capítulo 4Capítulo 4Capítulo 4Capítulo 4 (Implementação do modelo) descreve de forma desenvolvida os dados de base utilizados, dentro 

dos cenários adoptados para representação do sistema em apreço. 

O Capítulo 5Capítulo 5Capítulo 5Capítulo 5  (Discussão dos resultados obtidos) apresenta os resultados obtidos por simulação para os cenários 

elaborados. No cenário de referência avalia-se o comportamento de cada parâmetro simulado ao longo da coluna 

de água e a qualidade dos ajustamentos dos valores simulados aos registados em monitorização. No cenário de 

transferência, para além de se analisar a evolução dos parâmetros simulados em profundidade, é ainda realizada 

uma comparação com os resultados obtidos no cenário de referência, sendo analisadas as principais diferências 

entre os dois cenários em simulação. 
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O Capítulo 6Capítulo 6Capítulo 6Capítulo 6 (Conclusões e sugestões para a continuação do trabalho) resume a análise do capítulo anterior de 

forma conclusiva e revela a necessidade de se desenvolverem novos estudos e a elaboração de medidas que 

visem a minoração da deterioração da qualidade da água na albufeira do Alvito após transferência de água do 

Alqueva, identificada não só na Dissertação em apreço, mas  também nos restantes estudos analisados. 
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2. Enquadramento do caso de estudo no EFMA 

O Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva (EFMA) é um empreendimento de âmbito nacional que tem por 

objectivo principal a rega de cerca de 112 000 ha de terrenos que se distribuem entre a Bacia Hidrográfica do 

Sado e a Bacia Hidrográfica do Guadiana. Esta reserva de água estratégica visa igualmente o abastecimento 

público às populações e indústrias localizadas no interior da sua área de influência, a produção de energia 

eléctrica, e outras utilizações complementares das quais se destaca a regularização dos caudais do rio Guadiana 

(Nemus, 2004).  

A rega dos cerca de 112 000 ha de terrenos será garantida através do Sistema Global de Rega, subdividido em três 

subsistemas: Subsistema de Alqueva, Subsistema de Pedrógão e Subsistema de Ardila, de acordo com as 

diferentes origens da água (EDIA, 2008). Atendendo ao objectivo da presente dissertação, será apenas analisado 

o Subsistema de Rega do Alqueva, uma vez que as transferências de água a efectuar entre a bacia hidrográfica do 

Guadiana e a albufeira do Alvito se incluem neste Subsistema. 

O Subsistema de Rega do Alqueva irá transportar a água provinda da albufeira do Alqueva, através de um 

conjunto de infra-estruturas, reservatórios, canais e blocos de rega, permitindo a beneficiação de uma área de 

rega de 51 400 ha de solos no Baixo Alentejo. A albufeira do Alvito é um dos reservatórios que receberá água 

proveniente da albufeira do Alqueva, constituindo uma peça de grande importância no Subsistema de Rega do 

Alqueva, uma vez que será a partir desta que será feito o fornecimento de água a todo o Baixo Alentejo. 

2.1. Descrição geral da hidráulica do Subsistema de Rega do Alqueva 

Neste subcapítulo é feita a descrição parcelar do Subsistema de Rega do Alqueva, realizada com base no Estudo 

de Impacte Ambiental do Projecto de Execução do Troço de Ligação Loureiro-Alvito (Nemus, 2004). O Subsistema 

em apreço, foi descrito por este estudo, tendo como fontes de informação a descrição apresentada em EDIA 

(2001) e as alterações propostas por PROSSISTEMAS (1998) e TELEGESTÃO (2000) ao traçado previsto no Estudo 

Prévio do Sistema Global de Rega do Alqueva (HIDROPROJECTO PORTUGUESA, 1996). Note-se que apenas foram 

descritos os troços de ligação do Subsistema de Rega pertinentes para a modelação em estudo: Troço Alqueva-

Loureiro, Troço Loureiro-Alvito, Troço Alvito-Pisão e Troço Alvito-Odivelas. 

Subsistema de Alqueva: Troço Alqueva – Loureiro 

O Subsistema do Alqueva tem início na albufeira do Alqueva, através da captação de água, junto à margem direita 

desta albufeira. A água captada no Alqueva será elevada cerca de 100m até à cota 235m, considerando o limite 

extremo do nível mínimo de exploração de Alqueva (NmE – cota 130 m). Em seguida, esta é conduzida por 
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gravidade até uma conduta forçada, em aço, com cerca de 780 metros de comprimento e 3,2 metros de diâmetro 

até ao canal de ligação à albufeira dos Álamos (Figura 2.1). 

A elevação da água será realizada por intermédio da estação elevatória Alqueva – Álamos, com 40 m de 

comprimento, equipado com 6 grupos de bombagem, cada um deles com um caudal nominal de 6,88 m3/s. Esta 

estação será responsável pela elevação de volumes da ordem de 620 hm3 em ano médio, podendo ascender a 

780 hm3 em ano seco. 

 
Fonte: Nemus (2004) 

Figura 2.1- Subsistema de Alqueva - Troço Alqueva – Loureiro 

O sistema Barragem dos Álamos é composto por três barragens, que darão origem a duas albufeiras 

independentes interligadas por um canal com cerca de 700 metros de comprimento, totalizando uma capacidade 

total de cerca de 4,4 hm3. A capacidade útil destes reservatórios permitirá regularizar, a nível diário, os caudais 

bombeados na estação elevatória principal, e fornecer água ao sistema em períodos de interrupção voluntária de 

serviço. 

Será a partir destas duas albufeiras que será aduzida água graviticamente até à albufeira do Loureiro, a qual 

transitará através de um conjunto de canais a céu aberto, galerias e sifões, ao longo de uma extensão total de 

cerca de 10 km. 
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Subsistema de Alqueva: Troço Loureiro – Alvito 

A albufeira do Loureiro funciona como um reservatório intermediário no Subsistema de Alqueva e constitui uma 

peça fundamental deste Subsistema, já que é nesta albufeira onde se realizará a separação das águas destinadas 

à rega para o Alto Alentejo e para o Baixo Alentejo: 

• Bloco Alto Alentejo – através da adução de água por gravidade à albufeira de Monte Novo, pela 

ligação Loureiro - Monte Novo (infra-estruturas 9 e 10), com o objectivo de beneficiar a área de rega 

de Monte Novo (cerca de 7 700 ha) e reforçar o abastecimento de água à cidade de Évora; 

• Bloco Baixo Alentejo – através da adução de água por gravidade à albufeira de Alvito, pelo 

Troço de Ligação Loureiro - Alvito, permitindo a beneficiação de cerca de 51 400 ha de terrenos 

agrícolas e reforçar o abastecimento de água à cidade de Beja (Figura 2.2). 

 
Fonte: Nemus (2004) 

Figura 2.2 - Subsistema de Alqueva – Troço Loureiro-Alvito 

A Barragem do Loureiro vai funcionar como um reservatório de compensação, permitindo a  minoração  do caudal 

proveniente da barragem dos Álamos, o que se traduz consequentemente numa redução da secção a montante 

do Loureiro em cerca de 12 km. Para além da redução da secção do dimensionamento do sistema, irá ainda 

controlar os caudais dos troços a jusante: Troço Loureiro - Monte Novo e Troço Loureiro – Alvito. 

A Barragem do Loureiro é a última infra-estrutura do Subsistema de Rega do Alqueva presente na Bacia 

Hidrográfica do Guadiana. Apresenta uma altura máxima de 30 m em relação ao terreno natural, um comprimento 
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de 1175m e apresenta um nível de pleno armazenamento à cota 220 m e um nível de máxima cheia à cota 223,1 m. 

A albufeira formada por esta infra-estrutura apresentará uma capacidade total de 7 hm3, 4,5 hm3 dos quais úteis, 

inundando cerca de 92 ha de terrenos. 

É na margem esquerda desta albufeira, a cerca de 1150 m a montante do aterro da barragem do Loureiro, que 

será efectuada a tomada de água, através de uma estrutura de betão, construída a céu aberto, com cerca de 80 m 

de extensão, 13 m de altura máxima e largura média da ordem de 20 m. O caudal a transportar para o túnel é 

regulado através de comportas, comandadas automaticamente por um edifício de apoio. 

A ligação entre a albufeira do Loureiro e a albufeira do Alvito será efectuada através do túnel Loureiro-Alvito. Esta 

infra-estrutura hidráulica de transporte desenvolve-se continuamente ao longo de uma extensão de 

aproximadamente 10km, com um diâmetro de 3,7m, estando dimensionada para permitir a transferência de 

caudais que variam entre um mínimo de 16 m3/s e um máximo de 32 m3/s. 

Subsistema de Alqueva: Troço Alvito – Pisão – Alfundão  e Troço Alvito – Odivelas 

A albufeira do Alvito apresenta-se como sendo o reservatório a partir do qual será distribuída a água para todo o 

Baixo Alentejo. A Sul, através da ligação Alvito – Pisão a água captada é transportada graviticamente pela ligação 

Alvito – Pisão até às albufeiras de Pisão e Alfundão (Figura 2.4), alimentando igualmente o canal de ligação Pisão 

– Roxo. A Oeste, a Infra-estrutura 1 será responsável pela adução directa de água até à albufeira de Barras, e 

adução indirecta à albufeira de Vale do Gaio. Na margem esquerda da Infra-estrutura 1, será ainda efectuada uma 

tomada de água, a qual será conduzida graviticamente até à albufeira de Odivelas (Figura 2.3). 

    
Fonte: Nemus (2004) 

Figura 2.3    –    Subsistema de Alqueva - Troço Alvito – Odivelas - Barras 
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Fonte: Nemus (2004) 

Figura 2.4 – Subsistema de Alqueva - Troço Alvito-Pisão-Alfundão 

2.2. Principais características da bacia, albufeira e barragem do 

Alvito 

A bacia hidrográfica da albufeira do Alvito estende-se por uma área de aproximadamente 212 km2, apresentando 

uma forma aproximadamente oval, com maior desenvolvimento na direcção Nascente-Poente. A bacia 

hidrográfica da albufeira do Alvito corresponde ao troço superior da bacia da ribeira de Odivelas e constitui a 

maior bacia da zona da serra, ocupando praticamente toda a metade da zona da serra de Portel (PLANARQ, 1998). 

A sua extensão abrange os concelhos de Portel, Vidigueira, Viana do Alentejo, Cuba, Alvito e Évora (Figura 2.5). 

 
Fonte: SNIRH 

Figura 2.5 – Delimitação da bacia hidrográfica da albufeira do Alvito. 
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A albufeira do Alvito localiza-se na bacia hidrográfica do rio Sado, constituindo a albufeira mais a Este de toda a 

bacia hidrográfica. Situada nas cabeceiras da ribeira de Odivelas (também conhecida por ribeira de Alvito ou 

Oriola), foi construída com o objectivo de constituir um reforço hídrico para a Albufeira de Odivelas, poucos 

quilómetros a jusante, uma albufeira de maiores dimensões e de grande importância para a rega da região 

circundante (Figura 2.6). Contudo, com o passar do tempo a albufeira do Alvito foi essencialmente utilizada para 

abastecimento doméstico e rega (CCDR Alentejo, 2004). 

 

Figura 2.6 – Albufeira do Alvito 

Para o abastecimento público foi construída uma Estação de Tratamento de Água, que entrou em funcionamento 

no primeiro semestre de 1999 (Figura 2.7). Anualmente, a ETA do Alvito trata cerca de 1.2 milhões de metros 

cúbicos de água, garantindo o abastecimento dos concelhos de Alvito, Vidigueira, Portel, Viana e Cuba. A 

captação de água na albufeira do Alvito é efectuada por intermédio de uma jangada, dotada de três grupos 

elevatórios, dois dos quais funcionam simultaneamente (Figura 2.8). O terceiro grupo elevatório é utilizado como 

reserva, permitindo a captação de um caudal de 2x175 m3/h (AMCAL, 2008).  
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Figura 2.7 – Estação de Tratamento da Água do Alvito 

 

Figura 2.8 – Jangada de captação flutuante 

A área inundada da albufeira à cota do NPA (197,5 m) ronda os 1 480 ha, abrangendo terrenos dos concelhos de 

Cuba, Vidigueira, Viana do Alentejo, Portel e Évora (Figura 2.5). A sua capacidade total de armazenamento é de 

132,3 hm3, dos quais 130,5 hm3 são úteis (SNIRH, 2008). 

A barragem do Alvito foi construída em 1977, tendo sido finalizada sete anos depois. Localiza-se na ribeira de 

Odivelas, em terra zonada com núcleo argiloso, com inclinações de 3,3(H):1(V) e 2(H):1(V), respectivamente a 

montante e a jusante (CCDR Alentejo, 2004). 
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Uma vez que esta barragem funciona como reservatório da ribeira de Odivelas, não dispõe de uma tomada de 

água, sendo os caudais lançados para a ribeira de Odivelas, quando necessário, através de uma descarga de 

fundo (CCDR Alentejo, 2004). A descarga de fundo é do tipo em galeria e está dimensionada para um caudal de 

46,0 m3/s. O descarregador de cheias é semelhante ao de fundo, situando-se uma distância de 250 m da 

barragem e apresentando à cota 197,5 m a soleira. O caudal de dimensionamento deste descarregador é de 

56m3/s. O comprimento total do coroamento é de 1105 m, com uma largura de 10,5 m e uma altura máxima acima 

do leito de 44m (SNIRH, 2008). 

 

Figura 2.9 – Barragem do Alvito 

 
Fonte: CCDR Alentejo (2004) 

Figura 2.10 – Perfil Tipo da barragem do Alvito 
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O Quadro 2.1 apresenta as características principais da barragem, albufeira e bacia hidrográfica do Alvito. 

Quadro 2.1 Quadro 2.1 Quadro 2.1 Quadro 2.1 - Características principais da barragem, albufeira e bacia hidrográfica do Alvito. 

Nome Alvito 

Linha de Água Ribeira de Odivelas, Oriola ou Alvito 

Bacia Hidrográfica Principal Sado 

Distrito Beja 

Concelho Cuba 

Freguesia Vila Alva 

Latitude - 38º 16’ 31’’ (N) 
Coordenadas 

Longitude - 7º 55’17’’ (W) 

Área da albufeira 1 480 ha 

Área da bacia hidrográfica 212 Km2 

Altitude média 250,23 m 

Declive médio 6% 

Ano Entrada em funcionamento 1977 

Tipo de Barragem Terra 

Altura da barragem 49 m 

Comprimento do coroamento 1 105 m 

Cota do coroamento 201,6 m 

Tipo do Descarregador Soleira de entrada rectilínea seguida de poço 

Capacidade do descarregador 56 m3/s 

População a servir Alvito, Cuba, Vidigueira, Portel e Viana do Alentejo 

Entidade exploradora INAG 

Capacidade Total 132,5 x 106 m3 

Capacidade Útil 130 x 106 m3 

Volume Morto 2 500 x 103m3 

Profundidade Média 9 m 

Cota do Nível de Pleno Armazenamento (NPA) 197,5 m 

Cota do Nível Máximo de Cheia (NMC) 198,55 m 

Cota do Nível Mínimo de Exploração (NME) 172 m 

Superfície inundável do NPA 1 480 ha 
Fonte: SNIRH 

2.3. Clima da bacia hidrográfica do Alvito 

A análise do clima da área em estudo foi efectuada com base em dados das normais climatológicas, 

disponibilizados pelo Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica e correspondentes ao período de 1951/1980. 

A informação dos parâmetros climáticos utilizados é proveniente da estação climatológica mais próxima: Viana 

do Alentejo. 
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Os parâmetros analisados são a precipitação, a temperatura média do ar, a insolação, a nebulosidade, a 

humidade relativa do ar, o vento e a evaporação. 

Atendendo à inexistência de dados referentes à insolação na estação de Viana do Alentejo, utilizaram-se os dados 

climatológicos relativos à estação de Beja no período de 1951/1980 (INMG, 1991). 

Para além dos dados de precipitação presentes nas normais climatológicas de Viana do Alentejo, foram ainda 

analisados os dados de precipitação, disponibilizados no Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos, 

para a estação meteorológica “Albufeira do Alvito” (24J/02F).  

No Quadro 2.2 apresenta-se a posição geográfica, altitude e período de funcionamento da estação climatológica, 

udométrica e meteorológica utilizada. 

Quadro 2.2 – Localização e período de funcionamento das estações de monitorização utilizadas 

Estação 
Latitude 

(N) 

Longitude 

(W) 

Altitude 

(m) 

Período 

(anos) 

Viana do Alentejo (EC) 38˚20’ 8˚03’ 202 m 1951/1980 

Beja (EU) 38˚34’ 7˚54’ 309 m 1951/1980 

Albufeira do Alvito (EM) 38˚28’ 7˚91’ 195 m Desde 2001 
Fonte: Elaborado com base nos dados das estações Viana do Alentejo (INMG,1991), Beja (INMG,1991) e Albufeira do Alvito (SNIRH) 

Nota: E.C – Estação Climatológica; E.M - Estação Meteorológica; E.U – Estação Udométrica; 

2.3.1.Precipitação 

Na área de estudo existe uma elevada variabilidade interanual no respeita à precipitação, verificando-se a 

ocorrência de elevados quantitativos de precipitação durante alguns meses e reduzida pluviosidade, noutros. De 

facto, os quantitativos de precipitação variam significativamente entre um ano seco e húmido típico, assistindo-

se por vezes, a valores de precipitação em ano húmido superiores ao dobro do registado em ano seco. 

Com vista a determinar a precipitação média mensal na área de estudo foram utilizados os dados de precipitação 

registados na estação climatológica e udométrica de Viana do Alentejo (INMG, 1991) e os dados de precipitação 

monitorizados na estação Albufeira do Alvito (24J/02F) (SNIRH, 2008). Os valores de precipitação registados em 

cada uma das estações consideradas são apresentados no Quadro seguinte, sendo a sua evolução temporal 

evidenciada pela Figura 2.11. 
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Quadro 2.3 – Valores de precipitação média mensal e anual para o período 1951/1980 

Estação 
Jan. 

(mm) 

Fev. 

(mm) 

Mar. 

(mm) 

Abr. 

(mm) 

Mai. 

(mm) 

Jun. 

(mm) 

Jul. 

(mm) 

Ago. 

(mm) 

Set. 

(mm) 

Out. 

(mm) 

Nov. 

(mm) 

Dez. 

(mm) 

Anual 

(mm) 

Viana do 

Alentejo (E.C) 
103,6 96,9 90,8 52,6 41 23,2 5,9 4 27,2 76,8 87,5 96,6 706,1 

Viana do 

Alentejo (E.U) 
107,5 101,9 95,2 57,2 43,7 24,2 7,3 5,2 26,2 75,8 86,3 96,3 726,8 

Albufeira do 

Alvito (E.U) 
92,8 91 80,4 50,1 39,7 23,4 2,5 2,7 19,9 68,7 78,9 88,5 638,6 

Fonte: Elaborado com base nos dados da estação climatológica de Viana do Alentejo (INMG, 1991), da estação udométrica de Viana do 
Alentejo (INMG, 1991) e da estação meteorológica da Albufeira do Alvito (SNIRH). 

 
Fonte: Elaborado a partir de dados da estação climatológica e udométrica de Viana do Alentejo 
(INMG, 1991) e estação meteorológica da Albufeira do Alvito (SNIRH) 

Figura 2.11 – Precipitação média mensal na albufeira do Alvito 

A análise do Quadro e da Figura anterior revela que, em todas as estações analisadas, os meses que apresentam 

maior pluviosidade são os meses de Outubro a Março, apresentando-se o mês de Janeiro como o mais chuvoso, 

com uma precipitação média mensal máxima de 107,5mm, 103,6mm e 92,8mm, nas estações de Viana do Alentejo 

(E.U), Viana do Alentejo (E.C) e Albufeira do Alvito (E.U), respectivamente.  

Pelo contrário, os meses de Julho e Agosto apresentam-se como os meses mais secos, com valores médios que 

resultam das chuvadas esporádicas que apenas ocorrem em alguns anos. A precipitação média mínima é de 

2,5mm no mês de Julho para a estação da Albufeira do Alvito e de 4mm e de 5,2mm, em Agosto, para as estações 

de Viana do Alentejo (E.C e E.U), respectivamente. 

A precipitação média anual é de cerca de 639mm na estação da Albufeira do Alvito e de aproximadamente 

727mm e 706mm, nas estações udométrica e climatológica de Viana do Alentejo, respectivamente. 
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É de notar que os valores de precipitação nas estações de Viana do Alentejo são superiores aos da estação da 

Albufeira do Alvito, facto que se pode dever à diferença de altitudes a que as estações se encontram instaladas. 

No entanto, nas três estações analisadas, a distribuição da precipitação é semelhante, com a existência de meses 

de Inverno chuvosos e de meses de Verão, com fraca ou ausência de precipitação. 

Considera-se que das três estações analisadas, a estação Albufeira do Alvito (24J/02F) é a mais representativa 

para a quantificação da precipitação, em detrimento da sua localização dentro da área de estudo. 

2.3.2. Temperatura média do ar  

Os valores da temperatura média mensal do ar em ˚C, presentes nas normais climatológicas (INMG, 1991), para a 

estação de Viana do Alentejo, são apresentados na Figura 2.12. 

 
Fonte: Elaborado a partir de dados da estação climatológica de Viana do Alentejo  

(INMG, 1991)    

Figura 2.12 – Valores de temperatura média mensal na estação de Viana do Alentejo 

(1951-1980) 

A análise da Figura anterior revela a existência de dois períodos distintos, com uma estação quente que inclui os 

meses de Junho, Agosto e Setembro (temperaturas acima dos 20˚C) e uma estação fria, constituída pelos meses 

de Dezembro, Janeiro e Fevereiro (temperaturas inferiores ou iguais a 10˚C), evidenciando um clima tipicamente 

mediterrâneo. O clima é amenizado, devido à existência de temperaturas médias entre os períodos de maiores e 

menores temperaturas. 

De acordo com as normais climatológicas, nesta estação a temperatura média anual é de 15,9˚C, sendo a média 

máxima de 23,3 ˚C e a mínima de 9,4 ˚C. A média das máximas varia entre 14,1˚C em Janeiro e 32,1˚C em Julho e 

Agosto. As médias das temperaturas mínimas variam entre 4,8˚C em Janeiro e 14,5˚C em Julho e Agosto. A máxima 

absoluta atingida foi de 42,2˚C em Julho e a mínima absoluta de -5,8˚C em Fevereiro. 
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2.3.3. Insolação 

Uma vez que não se dispõe de dados relativos à insolação na estação de Viana do Alentejo, foram utilizados os 

dados climatológicos relativos à estação de Évora, para o período de 1951 – 1980.  

O número de horas de sol varia entre um mínimo de 152,1h em Dezembro e o máximo de 379,6h em Julho, 

atingindo em média 2 869,5h de sol por ano, a que corresponde uma percentagem total de 64% de insolação. 

Como seria de prever, num clima de influência mediterrânea, os valores da insolação são relativamente elevados. 

Contudo, os valores da insolação na zona da albufeira devem ser menores do que os referidos, em detrimento da 

maior nebulosidade que geralmente ocorre junto às massas de água. 

2.3.4. Nebulosidade 

A nebulosidade define-se como a fracção do céu coberta de nuvens e é expressa numa escala de 0 a 10 (décimos). 

Zero equivale a céu limpo e dez a céu totalmente coberto. A Figura 2.13 apresenta a nebulosidade registada na 

estação climatológica de Viana do Alentejo. 

 
Fonte: Elaborado a partir de dados da estação climatológica de Viana do 
Alentejo (INMG, 1991) 

Figura 2.13 – Nebulosidade média registada de manhã e de tarde 

ao longo do ano (1951/1980) 

 Como se verifica pela Figura 2.13, a nebulosidade registada na estação citada é igual nos períodos analisados, 

exceptuando no mês de Agosto, em que esta é superior no período da manha (9h). 

A análise dos dados presentes nas normais climatológicas revela que os dias encobertos (N ≥ 8/10) predominam 

de Novembro a Fevereiro, os dias semi-encobertos (8/10>N> 2/10)  de Março a Maio, prevalecendo nos restantes 

meses do ano os dias descobertos (N ≤ 2/10). De facto, enquanto que os meses de Inverno evidenciam uma maior 

nebulosidade, nos meses de Verão, a nebulosidade é tendencialmente menor, atingindo valores  mínimos nos 

meses de Julho e Agosto. 
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2.3.5. Humidade relativa do ar 

A humidade relativa apresenta os valores mais elevados nos meses de Inverno, durante o período da manhã (9h) 

e os valores mais baixos nos meses de Verão, durante a tarde (18h). Enquanto a variação dos teores de 

humidade, ao longo do dia, é reduzida nos meses de Inverno, nos meses de Verão regista-se uma variação 

acentuada entre os valores obtidos de manhã e ao fim da tarde. 

Os meses de Dezembro e Janeiro registam os valores mais elevados de humidade relativa, com 90% às 9h e cerca 

de 80% às 18h. Em Julho e Agosto são atingidos os valores mínimos de humidade, com 64% às 9h e cerca de 

47/48% às 18h. 

2.3.6. Vento 

Os dados relativos à estação de Viana do Alentejo revelam que a ausência de vento verifica-se apenas em 1,6% 

das observações, evidenciado que na área de estudo, se regista quase sempre a ocorrência de vento. Os ventos 

mais frequentes são de Noroeste (23,2%), seguidos pelos de rumo Nordeste (18,3%). O rumo Noroeste 

predomina nos meses de Abril a Setembro, enquanto o rumo Nordeste predomina nos restantes meses do ano.  

A velocidade média do vento é praticamente uniforme ao longo de todo o ano, registando valores baixos, em 

todos os rumos, entre 10 e 14km/h. A ocorrência de ventos fortes é muito baixa, com apenas 4,4 dias por ano com 

ventos de velocidade superior a 36km/h, concentrados sobretudo na Primavera, embora distribuídos ao longo de 

todo o ano (PLANARQ, 1998). 

2.3.7. Evaporação 

Os dados de evaporação registados na estação de Viana do Alentejo revelam que os valores mais elevados de 

evaporação se registam durante os meses de Julho a Agosto, contrastando com os valores baixos registados 

durante os meses mais frios do ano. Este comportamento evidencia a interligação existente entre a insolação e a 

temperatura média do ar, em que valores mais elevados de temperatura são responsáveis por maiores perdas de 

água para a atmosfera, contrariamente aos meses mais frios, em que as perdas para a atmosfera são reduzidas. 

É no mês de Agosto, que se registaram valores máximos de evaporação, com 261,8 mm. Por outro lado, Janeiro foi 

o mês em que os valores de evaporação foram mais baixos, com 69,5 mm. 

A análise dos elementos climáticos anteriormente descritos evidencia que o clima da região em estudo é 

mediterrânico.  
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2.4. Fontes de poluição na bacia hidrográfica do Alvito 

As fontes de poluição da água de uma bacia hidrográfica podem ser pontuais ou difusas. A poluição gerada por 

fontes pontuais diz respeito, a emissões em que o caudal é no seu todo convergente num ou mais canais bem 

definidos, com pontos de descarga distintos e claramente identificáveis (Mendes, & Oliveira, 2004). A rejeição 

afecta principalmente as zonas envolventes do local da rejeição, destacando-se a zona a jusante.  

Incluem-se nesta situação as descargas de águas residuais industriais, domésticas ou urbanas, as águas de 

origem urbana e, eventualmente, as fugas de reservatórios de armazenamento de líquidos diversos, de 

instalações industriais, de explorações agrícolas e de aterros sanitários. 

Em todos os casos é possível determinar a carga total de poluentes envolvida, por amostragem da mesma, e a 

determinação do caudal no (s) ponto (s) da entrada da massa de água receptora (Mendes, & Oliveira, 2004). 

As fontes de poluição difusa têm origem numa área mais extensa que as fontes pontuais, podendo igualmente 

resultar de processos naturais ou a partir de actividades antropogénicas. Dizem respeito em qualquer um dos 

casos, a situações em que os pontos de emissão não são possíveis de identificar ou de controlar, apresentando 

elevada variabilidade e chegando a ser complexo separá-las da qualidade natural da água (Novotny, 1995). 

As principais fontes de poluição difusa estão relacionadas com uma série de actividades, fundamentalmente 

agro-pecuárias, que se desenvolvem sobre grandes extensões do território e que provocam a contaminação das 

águas através dos escoamentos superficiais que arrastam e dissolvem as substâncias que foram depositadas no 

solo.  

As substâncias mais comuns que se encontram nas águas sujeitas a contaminação difusa pertencem ao grupo 

dos fertilizantes e dos pesticidas utilizados na agricultura, acrescendo a matéria orgânica e as substâncias tóxicas 

ligadas tanto às actividades pecuárias como aos efluentes urbanos ou a determinadas actividades industriais. 

No território nacional, em bacias que drenam áreas que não são muito industrializadas, este tipo de poluição, 

quando comparado com a poluição pontual, tem-se revelado muito mais penalizante, nomeadamente em termos 

de nutrientes e de poluição microbiológica afluentes à rede hidrográfica (Lourenço, 2002). 

2.4.1. Fontes pontuais de poluição de origem urbana 

As fontes de poluição das águas nas áreas urbanas são devidas principalmente ao esgoto produzido pelas 

populações aí estabelecidas. Os núcleos populacionais localizados na bacia hidrográfica em estudo são três: 

Santana, São Bartolomeu de Outeiro e Oriola. 
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São Bartolomeu de Outeiro 

Os efluentes domésticos gerados neste núcleo populacional, são provenientes de uma população de cerca de 576 

habitantes, de acordo com os Censos de 2001 (INE, 2008). A população desta freguesia é servida por uma rede de 

esgotos ligada a duas fossas sépticas colectivas. Embora esta freguesia apresente uma Estação de Tratamento de 

Águas Residuais, a mesma nunca funcionou desde a data em que foi construída.  

Estima-se que o volume total anual às duas fossas sépticas colectivas instaladas na freguesia seja de cerca de 

18571,5 m3 (INSAAR, 2008). Ambas as fossas sépticas colectivas rejeitam os efluentes em linhas de água, 

descarregando um volume total anual de aproximadamente 8255 m3 (FSC localizada a Nascente da Freguesia) e 

de 10233m3 (FSC localizada a Poente da Freguesia). 

Oriola 

A poluição pontual gerada pela freguesia de Oriola, deriva de uma população de 495 habitantes (INE, 2008). De 

acordo com os dados disponibilizados pelo INSAAR, nesta freguesia existe uma fossa séptica, à qual aflui um 

volume total anual de cerca de 2825,4 m3, servindo uma população total de 82 habitantes (INSAAR, 2008). A 

rejeição do efluente que aflui à fossa séptica é feito no solo, estimando-se um volume  descarregado total anual 

de cerca de 2797 m3. 

Os efluentes produzidos pela restante população da freguesia, não são sujeitos a qualquer tipo de tratamento, 

sendo descarregados directamente na albufeira do Alvito. O volume total anual descarregado é de cerca de 11129 

m3, servindo uma população de 323 habitantes (INSAAR, 2008). 

 

Figura 2.14 – Ribeira de Odivelas, Oriola. 
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Santana 

O núcleo populacional desta freguesia, presente na bacia hidrográfica em estudo, é constituído por 628 

habitantes (INE, 2008), cujos efluentes domésticos são lançados na albufeira sem qualquer tipo de tratamento.  

De acordo com o INSAAR, na área deste aglomerado populacional, existem dois pontos de descarga de águas 

residuais para as linhas de água, localizados a Norte e a Noroeste da freguesia (Figura 2.15). O ponto de descarga 

localizado a Norte da Freguesia, descarrega anualmente um volume total de cerca de 17848 m3 e o ponto 

localizado a Noroeste, rejeita um volume total anual de cerca de 1034m3, servindo uma população total anual de 

242 habitantes e de 297 habitantes, respectivamente. 

 

Figura 2.15 – Descarga directa na linha de água, a Noroeste de Santana 

2.4.2. Fontes pontuais de poluição industrial 

São poucas as actividades industriais localizadas na bacia hidrográfica da albufeira do Alvito. Em São Bartolomeu 

de Outeiro existem três instalações industriais: uma carpintaria, uma padaria e uma oficina de mecânica, todas 

ligadas à rede de esgotos.  

A freguesia de Oriola revela igualmente três indústrias: uma queijaria, uma fábrica de enchidos e uma serralharia. 

As três indústrias estão ligadas à rede de esgotos que conflui na única fossa séptica colectiva existente na 

freguesia. Em Santana, a única actividade industrial relevante é a existência de uma queijaria (PLANARQ, 1998).   

Na área da bacia hidrográfica em estudo verifica-se ainda a existência de uma pedreira e de uma mina de 

amianto, desactivada há mais de 25 anos. 
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2.4.3. Fontes pontuais de poluição pecuária 

Na bacia hidrográfica da albufeira do Alvito a actividade económica predominante é a pecuária. Os dados 

disponíveis revelam a existência de duas boviniculturas, uma de produção de leite e outra de produção de carne, 

enquanto as suiniculturas são oito, duas de engorda, cinco de multiplicação e uma em ciclo fechado. 

É de salientar que a maioria das instalações pecuárias possui apenas um sistema de retenção de efluentes, que é 

acompanhado num dos casos por secagem de lamas na herdade adjacente. As restantes situações caracterizam-

se por não possuírem qualquer tipo de tratamento de efluentes. Este problema agrava-se quando uma destas 

unidades se encontra implantada na zona reservada, ou seja, a menos de 50m do Nível de Pleno Armazenamento 

(NPA) da albufeira. 

As características principais de cada uma das instalações pecuárias identificadas na bacia hidrográfica da 

albufeira do Alvito são apresentadas no Quadro 2.4. 

Quadro 2.4 - Características das instalações pecuárias presentes na bacia hidrográfica do Alvito. 

ID 
 

Exploração 
 

Regime 
N.º 

animais 
Destino dos 
efluentes 

Observações 

1 
Bovinicultura Horta 

da Pombeira 

PL (semi-

intensivo) 
21 

Sistema de retenção / 

fossa 

Parte dos efluentes infiltra-se 

e outra é lançada na herdade 

2 
Suinicultura 

Herdade da Giralda 
E 75 

Descarga para a bacia / 

sem tratamento 

Situada na área reservada da 

albufeira; Estrume e chorume 

espalhados no terreno 

3 
Suinicultura Quinta 

do Barão 
M 60 

Sistema de retenção / 

fossa 

Estrume e chorume 

espalhados no terreno 

4 Suinicultura Lentisca M 200 
Sistema de retenção / 

fossa 

Estrume e chorume 

espalhados no terreno 

5 
Suinicultura Monte 

Vale de Sequeiros 
CF 150 

Sistema de retenção / 

fossa 

Estrume e chorume 

espalhados no terreno 

6 
Bovinicultura Monte 

Vale de Sequeiros 

PC 

(intensivo) 
150 

Sistema de retenção / 

fossa 
Estrume vendido 

7 
Suinicultura Monte 

Sesmarias 
E 30 

Descarga para a bacia / 

sem tratamento 
 

8 
Suinicultura Monte 

do Ferro 
M 56 

Descarga para a bacia / 

sem tratamento 
Estrume espalhado no terreno 

9 
Suinicultura Monte 

da Balsa 
M 60 

Descarga para a bacia / 

sem tratamento 
 

10 
Suinicultura Monte 

da Aldeia de Cima 
M 18 

Descarga para a bacia / 

sem tratamento 
 

Fonte: Adaptado de Mira, F (1999) 
Legenda: PL – Produção de leite; E – Engorda; M – Multiplicação; CF – Ciclo fechado; PC – Produção de carne. 
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A Figura 2.16 apresenta a localização das fontes de poluição urbanas, industriais e instalações pecuárias 

identificadas na bacia hidrográfica da albufeira do Alvito. 

 
Fonte: Adaptado de Ex-DRAOT Alentejo (1999) com os dados disponíveis em Mira F, (1999) 

Figura 2.16  - Localização das instalações pecuárias presentes na bacia hidrográfica da albufeira do Alvito 

Nota: 1 - Bovinicultura Horta da Pombeira, 2 - Suinicultura Herdade da Giralda; 3 - Suinicultura Quinta do Barão; 4 - Suinicultura 
Lentisca; 5 - Suinicultura Monte Vale de Sequeiros; 6 - Bovinicultura Monte Vale de Sequeiros; 7 - Suinicultura Monte Sesmarias; 8 - 
Suinicultura Monte do Ferro; 9 - Suinicultura Monte da Balsa; 10 - Suinicultura Monte da Aldeia de Cima. 

A estimativa das cargas rejeitadas na albufeira do Alvito provenientes das fontes de poluição pontual instaladas 

na sua bacia hidrográfica são apresentadas no Quadro seguinte. Os valores enunciados dizem respeito às 

estimativas efectuadas no âmbito do Plano de Bacia Hidrográfica do rio Sado. 

Quadro 2.5 – Cargas poluentes rejeitadas por poluição urbana na albufeira do Alvito 

Cargas anuais afluentes à albufeira do Alvito Fontes de 

Poluição 

Pontual 

SST 

(t/ano) 

CBO5 

(t/ano) 

CQO 

(t/ano) 

N 

(t/ano) 

P 

(t/ano) 

Coliformes 

Fecais 

Coliformes 

Totais 

Urbana 40,5 81,1 6,8 1,4 40,5 - - 

Industrial e 

pecuária 
210 557 30 8 1,4 E14 3,96 E14 210 

Fonte: PBH do rio Sado 

Analisando o Quadro anterior, verifica-se que as cargas poluentes estimadas de origem urbana são 

significativamente inferiores às de origem industrial. 
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2.4.4. Fontes de poluição difusa 

Nas áreas rurais, como a zona onde a bacia hidrográfica do Alvito se insere, predominam as fontes de poluição 

difusa, muito difíceis de quantificar e mesmo de identificar dadas as suas características. 

Para além da agricultura, a actividade predominante é a pecuária em regime semi-intensivo, isto é, quando os 

animais se encontram em cercas durante o dia e são recolhidos à noite, ou então em regime extensivo, em que o 

gado se encontra livre dentro dos limites da herdade durante todo o dia e toda a noite (Mira, 1999). 

No Quadro 2.6 apresenta-se a estimativa das cargas geradas por poluição difusa, realizada no âmbito do Plano de 

Bacia Hidrográfica do rio Sado. 

Quadro 2.6 – Estimativa das cargas devidas à poluição difusa na bacia hidrográfica do Alvito 

Carga média de azoto (t/ano) Carga média de fósforo (t/ano) 

Rega 
Restante 

zona rural 
Pecuária Total Rega 

Restante 

zona rural 
Pecuária Total 

Carga média de 

CBO5 (t/ano) 

9150 165 9,9 10405 643 107 2,6 807 580 
Fonte: PBH do rio Sado 

A análise do Quadro anterior revela que o maior risco de exportação de nutrientes nesta albufeira é devido às 

áreas de regadio, as quais contribuem com cerca de 88% da carga média total de azoto gerado e com 

aproximadamente 80% da carga média total anual de fósforo formado. A pecuária, em regime semi-intensivo e 

extensivo revela as menores cargas geradas das fontes de poluição consideradas.  

2.5. Qualidade da água na albufeira do Alvito 

A qualidade da água de uma albufeira resulta da interacção de uma série de factores naturais e antrópicos e 

representa o resultado directo das actividades ou condições naturais da bacia hidrográfica (PLANARQ, 1998).  

Uma vez que a presente Dissertação tem por objectivo quantificar as alterações na qualidade da água da 

albufeira do Alvito, resultantes das transferências de água a efectuar entre a Bacia do Guadiana e a Bacia do 

Sado, é de importante avaliar a evolução natural da qualidade da albufeira em estudo, na ausência de transvases. 

Assim, no presente capítulo, procede-se à avaliação da qualidade da água da albufeira do Alvito, nos últimos 

anos hidrológicos, para os fins a que se destina: produção de água para consumo humano e rega. É ainda 

determinada a sua classificação, de acordo com as suas características para fins múltiplos, bem como é 

igualmente determinado o seu estado trófico. 
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2.5.1. Qualidade da água para produção de água para consumo humano 

A qualidade da água destinada à produção de água para consumo humano é definida com base em critérios de 

saúde pública, tendo em conta implicações técnicas e económicas. Assim, para reduzir o risco de utilização 

indiscriminada de origens de água, a legislação fixa os principais parâmetros a observar, aos quais correspondem 

esquemas de tratamento capazes de garantir a produção de água com qualidade para consumo (Santana, 1998). 

O Decreto-Lei 236/98, de 1 de Agosto (e respectivas alterações) define parâmetros de qualidade para águas 

destinadas à produção de água para consumo humano, como também exigências de amostragem e de 

caracterização analítica. De acordo com o Decreto-Lei referido, as águas superficiais são consideradas em 

conformidade com a norma de qualidade fixada, se os valores dos parâmetros entre o dia 1 de Outubro e 30 de 

Setembro do ano seguinte (ano hidrológico) mostrarem que elas satisfazem os valores normativos que lhes dizem 

respeito: 

a) Em 95% das amostras, relativamente aos parâmetros com valores especificados conformes aos das 

colunas VMA do Anexo I; 

b) Em 90% das amostras em todos os restantes casos, e se: 

c) Para os restantes 5% ou 10% das amostras se verificar, cumulativamente que: 

c1) Os valores observados não apresentam desvio superior a 50% do valor dos parâmetros em 

questão, excepto no que se refere à temperatura, pH, OD e aos parâmetros biológicos que não 

podem apresentar qualquer desvio; 

c2) Não decorre daí qualquer perigo para a saúde pública 

c3) Os valores dos parâmetros nas amostras de água colhidas consecutivamente não se desviam, 

de forma sistemática, dos valores que lhe correspondem na norma de qualidade. 

Consoante a sua qualidade, as águas superficiais destinadas à produção de água para consumo humano são 

classificadas da seguinte forma, em função do esquema de tratamento necessário:  

•  classe A1 – tratamento físico e desinfecção; 

•  classe A2 – tratamento físico e químico e desinfecção; 

•  classe A3 – tratamento físico, químico de afinação e desinfecção. 

Com vista a obter a evolução nos últimos anos hidrológicos da classificação da água da albufeira do Alvito para a 

produção de água para consumo humano, foram utilizados os dados compilados nos Anuários de Recursos 

Hídricos da região do Alentejo, disponibilizados pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 

Alentejo.  
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Os Anuários de Recursos Hídricos do Alentejo disponibilizados apresentam a classificação final da água da 

albufeira do Alvito, bem como a classificação parâmetro a parâmetro, determinadas com base nos critérios de 

classificação definidos no Artigo 8º do Decreto-Lei 236/98. 

Atendendo ao facto de que o Decreto-Lei 236/98 consigna, como derrogação para a aplicação das normas de 

qualidade (Artigo 10º), a verificação de “circunstâncias meteorológicas ou geográficas excepcionais” 

relativamente aos parâmetros assinalados com “O”, no Anexo I do mesmo Diploma, no caso específico da 

temperatura foram analisadas duas situações (CCDR Alentejo, 2005): 

•  a consideração do parâmetro temperatura; 

•  a exclusão do parâmetro temperatura - a qual não altera substancialmente a classificação obtida 

nas condições do ponto anterior. 

O Quadro 2.7 e o Quadro 2.8 apresentam a classificação da água destinada à produção para consumo humano, 

parâmetro a parâmetro, para os anos hidrológicos de 1999/2000 a 2005/2006. A classificação final da água do 

Alvito é apresentada no Quadro 2.9. 
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Quadro 2.9 – Classificação final da água bruta destinada à produção para consumo humano, com base nos 

resultados obtidos parâmetro a parâmetro 

Considerando o parâmetro temperatura Excluindo o parâmetro temperatura 

Ano 

Hidrológico 
Classificação 

Parâmetro(s) 

responsável(eis) 
Classificação 

Parâmetro(s) 

responsável(eis) 

1999/2000 >A3 Temperatura A3 Coliformes Totais, CBO5 

2000/2001 >A3 Temperatura, CQO >A3 CQO 

2001/2002 ≤ A3 CQO ≤ A3 CQO 

2002/2003 >A3 CQO >A3 CQO 

2003/2004 >A3 Temperatura, CQO >A3 CQO 

2004/2005 >A3 pH >A3 pH 

2005/2006 A3 pH A3 pH 

Analisando o Quadro 2.7 e o Quadro 2.8 verifica-se que, em pelo menos um ano hidrológico, se inserem na classe 

de tratamento mais rigoroso os parâmetros: temperatura (classe>A3 nos anos hidrológicos 1999/2000, 

2000/2001 e 2003/2004), pH (classe A3 nos anos hidrológicos 2000/2001, 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006), 

CQO (classe >A3 nos anos hidrológicos 2002/2003 e 2003/2004, apresentando nos restantes anos uma 

classe≤A3), coliformes totais (classe A3 apenas no ano hidrológico 1999/2000), OD (classe A3 no ano hidrológico 

1999/2000), manganês (classe A3 nos anos hidrológicos 2000/2001 e 2003/2004), substâncias tensioactivas 

(classe A3 apenas no ano hidrológico 2003/2004) e fenóis (classe A3 nos anos hidrológicos 2001/2002 e 

2002/2003).  

Os parâmetros enunciados, quando não requerem um tratamento A3 ou superior, necessitam na generalidade 

dos anos hidrológicos um tratamento A2. Para além dos parâmetros citados anteriormente, inserem-se 

igualmente na classe A2 os parâmetros: NH4 (classe A2 nos anos hidrológicos 1999/2000 e 2005/2006 e 

classe≤A2 nos restantes anos hidrológicos), coliformes fecais (classe A2 em todos os anos hidrológicos 

analisados à excepção do ano hidrológico 2004/2005 que apresenta uma classe A1), ferro (classe A2 nos anos 

hidrológico 2001/2002 e 2005/2006) e estreptococus fecais (classe ≤A2 nos anos hidrológicos 1999/2000 e 

2000/2001 e classe A2 em 2001/2002, 2002/2003 e 2005/2006). 

Analisando o Quadro 2.9 verifica-se que a classificação final da água da albufeira do Alvito para a produção de 

água para consumo humano, se insere na classe A3 ou superior a A3. A necessidade de um tratamento mais 

rigoroso da água, deve-se na maioria dos anos hidrológicos analisados aos parâmetros temperatura e CQO (anos 

hidrológicos de 1999/2000 a 2003/2004), sendo o pH responsável pela atribuição da classificação A3, nos 

últimos dois anos hidrológicos analisados. Excluindo-se da análise o parâmetro da temperatura, surge para além 
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do CQO e do pH, dois novos parâmetros responsáveis pela classificação atribuída: os coliformes fecais e o CBO5, 

responsáveis por uma classificação A3 no ano hidrológico de 1999/2000. 

2.5.2. Qualidade da água para rega 

A análise da qualidade da água da albufeira do Alvito para a rega foi efectuada com base nos dados de qualidade 

da albufeira do Alvito, disponibilizados pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo. 

Os valores analíticos obtidos em monitorização foram comparados com os valores de VMR e VMA (quando estes 

existem) do Anexo XVI do Decreto-Lei 236/98, de 1 de Agosto. Os resultados obtidos para os anos hidrológicos de 

1998/1999 a 2005/2006 são apresentados no Quadro 2.10. 

Analisando o Quadro 2.10 verifica-se que alguns dos parâmetros analisados, excedem os valores de VMR e de 

VMA fixados pelo Anexo XVI do Decreto-lei 236/98, de 1 de Agosto.  

O parâmetro que mais frequentemente ultrapassou o valor de VMR designado pelo Diploma referido foi o pH, 

excedendo o valor definido em legislação em sete dos oito anos hidrológicos analisados. Para além do pH, 

também os coliformes fecais, os cloretos e o manganês, registaram valores superiores aos VMR definidos pelo 

Decreto-Lei 236/98. Os coliformes fecais e os cloretos apresentaram amostras com valores superiores ao VMR 

respectivos em cinco dos anos hidrológicos analisados, enquanto que o manganês ultrapassou o valor de VMR 

nos dois primeiros anos hidrológicos considerados. 

Da totalidade dos parâmetros analisados, apenas dois excederam o valor de VMA definido em legislação: o bário 

e o boro. O valor de VMA relativo ao bário foi excedido em duas amostras no ano hidrológico 2003/2004 e em 

três amostras no ano hidrológico de 2004/2005 e de 2005/2006. O boro excedeu o valor de VMA numa amostra 

no ano hidrológico de 2003/2004 e em três amostras nos hidrológicos de 2004/2005 e 2005/2006. 

Quadro 2.10  - Avaliação da qualidade da água para rega nos anos hidrológicos de 1998/1999 a 2005/2006 

Comparação dos valores obtidos com VMR e VMA (Decreto-Lei 236/98, Anexo XVI) 

Ano Hidrológico Parâmetro 

1998/1999 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 

pH 

Excede VRM 

(2amostras) 

mas não 

excede VMA 

Excede VRM 

(1amostras) 

mas não 

excede VMA 

Excede VRM 

(3amostras) 

mas não 

excede VMA 

Excede VRM 

(1amostras) 

mas não 

excede VMA 

Não Excede 

VMR 

Excede VRM 

(3amostras) 

mas não 

excede VMA 

Excede VRM 

(3amostras) 

mas não 

excede VMA 

Excede VRM 

(5amostras) 

mas não 

excede VMA 

SST 
Não Excede 

VMR 

Não Excede 

VMR 

Não Excede 

VMR 

Não Excede 

VMR 

Não Excede 

VMR 

Não Excede 

VMR 

Não Excede 

VMR 

Não Excede 

VMR 

Nitratos 
Não Excede 

VMR 

Não Excede 

VMR 

Não Excede 

VMR 

Não Excede 

VMR 

Não Excede 

VMR 

Não Excede 

VMR 

Não Excede 

VMR 

Não Excede 

VMR 
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Comparação dos valores obtidos com VMR e VMA (Decreto-Lei 236/98, Anexo XVI) 

Ano Hidrológico Parâmetro 

1998/1999 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 

Cloretos 

Excede VRM 

(1amostras) 

mas não 

excede VMA 

Excede VRM 

(1amostras) 

mas não 

excede VMA 

Não Excede 

VMR 

Não Excede 

VMR 

Excede VRM 

(1amostras) 

mas não 

excede VMA 

Excede VRM 

(1amostras) 

mas não 

excede VMA 

Excede VRM 

(1amostras) 

mas não 

excede VMA 

Não Excede 

VMR 

 

Coliformes 

fecais 

Excede VRM 

(2amostras) 

mas não 

excede VMA 

Excede VRM 

(2amostras) 

mas não 

excede VMA 

Não Excede 

VMR 

Excede VRM 

(2amostras) 

mas não 

excede VMA 

Não Excede 

VMR 

Não Excede 

VMR 

Excede VRM 

(1amostras) 

mas não 

excede VMA 

Excede VRM 

(3amostras) 

mas não 

excede VMA 

Ferro 
Não Excede 

VMR 

Não Excede 

VMR 

Não Excede 

VMR 

Não Excede 

VMR 

Não Excede 

VMR 

Não Excede 

VMR 

Não Excede 

VMR 

Não Excede 

VMR 

Manganês 

Excede VRM 

(1amostras) 

mas não 

excede VMA 

Excede VRM 

(1amostras) 

mas não 

excede VMA 

Não Excede 

VMR 

Não Excede 

VMR 

Não Excede 

VMR 

Não Excede 

VMR 

Não Excede 

VMR 

Não Excede 

VMR 

 

Cobre 
Não Excede 

VMR 

Não Excede 

VMR 

Não Excede 

VMR 

Não Excede 

VMR 

Não Excede 

VMR 

Não Excede 

VMR 

Não Excede 

VMR 

Não Excede 

VMR 

Zinco 
Não Excede 

VMR 

Não Excede 

VMR 

Não Excede 

VMR 

Não Excede 

VMR 

Não Excede 

VMR 

Não Excede 

VMR 

Não Excede 

VMR 

Não Excede 

VMR 

Sulfatos 
Não Excede 

VMR 

Não Excede 

VMR 

Não Excede 

VMR 

Não Excede 

VMR 

Não Excede 

VMR 

Não Excede 

VMR 

Não Excede 

VMR 

Não Excede 

VMR 

Arsénio 
Não Excede 

VMR 

Não Excede 

VMR 

Não Excede 

VMR 

Não Excede 

VMR 

Não Excede 

VMR 

Não Excede 

VMR 

Não Excede 

VMR 

Não Excede 

VMR 

Cádmio 
Não Excede 

VMR 

Não Excede 

VMR 

Não Excede 

VMR 

Não Excede 

VMR 

Não Excede 

VMR 

Não Excede 

VMR 

Não Excede 

VMR 

Não Excede 

VMR 

Crómio total 
Não Excede 

VMR 

Não Excede 

VMR 

Não Excede 

VMR 

Não Excede 

VMR 

Não Excede 

VMR 

Não Excede 

VMR 

Não Excede 

VMR 

Não Excede 

VMR 

Chumbo 
Não Excede 

VMR 

Não Excede 

VMR 

Não Excede 

VMR 

Não Excede 

VMR 

Não Excede 

VMR 

Não Excede 

VMR 

Não Excede 

VMR 

Não Excede 

VMR 

Selénio 
Não Excede 

VMR 

Não Excede 

VMR 

Não Excede 

VMR 

Não Excede 

VMR 

Não Excede 

VMR 

Não Excede 

VMR 

Não Excede 

VMR 

Não Excede 

VMR 

Bário 
Não Excede 

VMR 

Não Excede 

VMR 

Não Excede 

VMR 

Não Excede 

VMR 

Não Excede 

VMR 

Excede VMA 

(2 das 

amostras) 

Excede VMA 

(3 das 

amostras) 

Não Excede 

VMR 

Boro 
Não Excede 

VMR 

Não Excede 

VMR 

Não Excede 

VMR 

Não Excede 

VMR 

Não Excede 

VMR 

Excede VMA 

(1 das 

amostras) 

Excede VMA 

(3 das 

amostras) 

Não Excede 

VMR 

SAR 
Não Excede 

VMR 

Não Excede 

VMR 

Não Excede 

VMR 

Não Excede 

VMR 

Não Excede 

VMR 

Não Excede 

VMR 

Não Excede 

VMR 

Não Excede 

VMR 
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2.5.3. Qualidade da água para fins múltiplos 

A classificação da albufeira do Alvito, de acordo com as suas características de qualidade para usos múltiplos, 

nos últimos anos, foi efectuada com base nos dados compilados pelo Anuário de Qualidade da Água Superficial, 

disponibilizados pelo Instituto da Água em SNIRH (2008), para a estação Alb.Alvito (24J/02).  

De acordo com o Anuário de Qualidade Superficial, a classificação da massa de água é efectuada considerando 14 

parâmetros, sendo atribuída uma classe parâmetro a parâmetro. A inclusão do parâmetro numa determinada 

classe é determinada pelo segundo valor mais desfavorável, sendo a classificação final obtida da mesma forma. 

As classes definidas no Anuário de Água Superficial, do INAG, são cinco, e permitem obter informação sobre os 

usos que potencialmente podem ser considerados na massa de água classificada: 

•  Águas com qualidade equivalente às condições naturais, aptas a satisfazer 

potencialmente as utilizações mais exigentes em termos de qualidade. 

•  Águas com qualidade ligeiramente inferior à Classe A, mas podendo também 

satisfazer potencialmente todas as utilizações. 

•  Águas com qualidade aceitável, suficiente para irrigação, para usos industriais e 

produção de água potável após tratamento rigoroso. Permite a existência de vida piscícola 

(espécies menos exigentes) mas com reprodução aleatória; apta para recreio sem contacto 

directo. 

•  Águas com qualidade medíocre, apenas potencialmente aptas para irrigação, 

arrefecimento e navegação. A vida piscícola pode subsistir mas de forma aleatória. 

•  Águas extremamente poluídas e inadequadas para a maioria dos usos. 
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Na Figura 2.17 e no Quadro 2.12 podem ser consultados, respectivamente, a evolução histórica da classificação 

da qualidade da água na estação da albufeira do Alvito, entre 1996 e 2007, e os parâmetros responsáveis por 

essa classificação.    

 
Fonte: SNIRH 

Figura 2.17 – Evolução da classificação da qualidade da água, entre 1996 e 2007, na estação albufeira do 

Alvito 

Quadro 2.12 – Parâmetros responsáveis pela classificação da qualidade da água, entre 1996 e 2007, na estação 

de Alb.Alvito 

Anos Parâmetros responsáveis pela classificação 

1996 Oxidabilidade 

1997 Oxidabilidade 

1998 
CBO5, CQO, Coliformes Fecais, Manganês, Sat.OD e 

Oxidabilidade 

1999 Coliformes Totais 

2000 Sat.OD 

2001 CQO e Oxidabilidade 

2002 Azoto Kjeidahl, CQO, fenóis e Oxidabilidade 

2003 Fenóis 

2004 CQO 

2005 
Azoto Kjeidahl, Coliformes Fecais, Coliformes Totais, 

Estreptococus Fecais, Fenóis, pH e Oxidabilidade 

2006 Oxidabilidade 

2007 Azoto Kjeidahl, CQO, Sat. OD, pH e Oxidabilidade 
Fonte: SNIRH  

Como se pode verificar ao analisar a Figura 2.17 a qualidade da água na albufeira do Alvito foi, na maior parte dos 

anos entre 1996 e 2007, classificada como “Razoável” (classe C), classificação esta que a torna suficiente para 

irrigação, para usos industriais e produção de água potável após tratamento rigoroso. Em 1999, 2000 e 2003, a 
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albufeira revela uma pior qualidade à evidenciada nos restantes anos, tendo sido atribuída a classe “D”, 

correspondente a uma água de medíocre qualidade, apenas potencialmente apta para irrigação, arrefecimento e 

navegação. Nos anos analisados, o parâmetro oxidabilidade, que permite avaliar a concentração de matéria 

orgânica presente na massa de água, foi o que mais frequentemente foi responsável pela classificação atribuída à 

massa de água. Para além deste, os parâmetros CBO5, CQO, Azoto Kjeidahl, fenóis, manganês, estreptococus 

fecais, pH e saturação em oxigénio dissolvido foram igualmente responsáveis pela classificação “razoável” e 

“má”. 

2.5.4. Eutrofização e a albufeira do Alvito 

A eutrofização é reconhecida como um dos problemas de qualidade da água de maior importância na 

actualidade. Investigações recentes demonstraram que 53% dos lagos europeus se encontram eutrofizados, o 

mesmo acontecendo a 28% dos situados em África, 48% e 41% dos que se localizam, respectivamente, na 

América do Norte e na América do Sul, enquanto no continente asiático essa proporção atinge 54% (Chorus & 

Bartram, 1999 in Santos et al, 2004). 

A eutrofização resulta de um incremento da intensidade dos processos de produção biológica das massas de 

água, provocada por aumentos dos níveis de nutrientes, com especial relevância para o azoto e fósforo. As 

albufeiras, em resultado dos seus tempos de retenção mais elevados, apresentam uma particular sensibilidade a 

este fenómeno, uma vez que tendem a acumular sedimentos e substâncias químicas a eles associadas. 

O enriquecimento de nutrientes nos lagos e albufeiras tem constituído uma crescente preocupação dos 

especialistas de controlo de poluição, biólogos, e ambientalistas em geral. No entanto, não remonta há muito 

tempo o início, em alguns países, de um esforço concentrado para se quantificarem os efeitos e se estabelecerem 

estratégias alternativas de controlo em termos de balanço de nutrientes em reservatórios de água (Rodrigues, 

1992). 

Naturalmente, o processo da eutrofização sempre fez parte da evolução de qualquer albufeira, ocorrendo de 

forma lenta, permitindo ao sistema manter-se em equilíbrio, conservando a boa qualidade da água para consumo 

humano e mantendo a biodiversidade do ecossistema aquático. Contudo, quando as manifestações não se 

processam à escala do tempo geológico, mas a um ritmo galopante, provocadas pela intervenção directa ou 

indirecta pelas actividades humanas, estamos perante uma eutrofização artificial/antrópica, a qual constitui um 

dos problemas mais graves de degradação da qualidade física, química e biológica da água (Santos et al., 2004). 

São várias as acções antropogénicas responsáveis pelo incremento dos nutrientes nas massas de água, 

apresentando-se as descargas de efluentes domésticos, urbanos e industriais - poluição de origem pontual, bem 



34  A Qualidade da Água na Albufeira do Alvito e o Empreendimento de Fins Múltiplos do Alqueva (EFMA) 

 

como o arrastamento de fertilizantes agrícolas pelo escoamento de superfície – poluição de origem difusa, como 

os principais factores que contribuem para esse enriquecimento (Vasconcelos e Pereira, 2002). 

Os efeitos que advêm deste fenómeno podem ser temporários ou irreversíveis nos ecossistemas aquáticos, 

contribuindo sempre para uma deterioração da qualidade da água. Esta degradação, quando acentuada, acarreta 

inúmeras consequências, entre as quais se destaca, a inviabilização da massa de água para um determinado uso, 

como seja a produção de água destinada ao consumo humano, sendo consequentemente responsável por perdas 

económicas significativas.  

Critério para avaliar o estado trófico 

Actualmente, em Portugal, para albufeiras e lagoas, com base na classificação estabelecida pela OCDE (1982), foi 

desenvolvido um critério qualitativo assente numa grelha (Critério estabelecido pelo INAG – Quadro 2.13), 

construído com o consenso generalizado de diversas entidades, organismos de administração pública e 

universidades.  

Este critério têm por base três parâmetros, dos quais dois de natureza estritamente química (fósforo total e 

oxigénio dissolvido) e um indicador de natureza biológica (clorofila-a). De acordo com este critério existem três 

estados tróficos – Oligotrófico, Mesotrófico e Eutrófico – de acordo com a concentração do meio em relação a 

cada um dos três parâmetros analíticos considerados. O Estado Trófico Global corresponde ao mais desfavorável 

para o conjunto dos estados tróficos determinados para os vários parâmetros. 

Quadro 2.13 – Critério de Eutrofização estabelecido pelo INAG 

Parâmetros Oligotrófico Mesotrófico Eutrófico 

Fósforo Total (mg P/m3) 

Média Geométrica 
<10 10-35 >35 

Clorofila a (mg/m3) 

Média Geométrica 
<2,5 2,5-10 >10 

Oxigénio Dissolvido (% sat.) 

Média Geométrica 
- - >40 

Fonte: SNIRH 

Importa referir que para a determinação do estado trófico deve ser colhida pelo menos uma amostra em cada 

estação do ano, a meio metro de profundidade. Sempre que falte uma amostra em pelo menos uma estação do 

ano, não se atribui o Estado Trófico Global, excepto se já tiver sido atribuída a pior avaliação a alguns dos 

parâmetros isoladamente, não sendo neste caso alterado o Estado Trófico Global pelos parâmetros em falta. 
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Aplicação do critério nacional na albufeira do Alvito 

A avaliação do estado trófico da albufeira do Alvito nos últimos nove anos hidrológicos foi realizada com base no 

critério do INAG. Para tal, utilizaram-se os dados de qualidade disponibilizados pelo Instituto da Água (INAG) em 

SNIRH (2008), para a estação Alb.Alvito (24J/02). 

Foram determinadas as médias geométricas para os parâmetros clorofila-a, oxigénio dissolvido e fósforo total, 

para os anos hidrológicos de 1998/1999 a 2006/2007, sendo os resultados obtidos comparados com os valores 

do Quadro 2.13. As médias geométricas calculadas para cada um dos parâmetros analisados, nos anos 

hidrológicos considerados, são apresentadas no Quadro 2.14, sendo a sua evolução temporal representada 

através das Figuras 2.18, 2.19 e 2.20. 

Quadro 2.14 – Médias geométricas dos parâmetros fósforo total, clorofila-a e oxigénio dissolvido 

Ano Hidrológico 
Fósforo Total (mg P/m3) 

Média Geométrica 

Clorofila a (mg/m3) 

Média Geométrica 

Oxigénio Dissolvido (% sat.) 

Média Geométrica 

1998/1999 15,16 16,21 107,37 

1999/2000 28,44 12,22 67,63 

2000/2001 23,37 7,15 85,54 

2001/2002 23,01 6,31 108,59 

2002/2003 37,72 9,09 97,87 

2003/2004 23,27 3,08 107,69 

2004/2005 22,56 2,65 116,18 

2005/2006 42,65 3,63 99,76 

2006/2007 31,95 6,13 92,58 
Fonte: Elaborado a partir de dados da CCDR Alentejo 

 

Figura 2.18 – Evolução da concentração de clorofila-a na 

albufeira do Alvito nos anos hidrológicos de 98/99 a 06/07  
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, 

Figura 2.19 – Evolução da concentração de saturação de oxigénio 

dissolvido na albufeira do Alvito nos anos hidrológicos de 98/99 a 06/07  

 

Figura 2.20 – Evolução da concentração fósforo total na albufeira do 

Alvito nos anos hidrológicos de 98/99 a 06/07  

Analisando a Figura 2.18, observa-se que apenas nos anos hidrológicos de 1998/1999 e 1999/2000, a 

concentração de clorofila-a foi superior a 10mg/l, classificando a albufeira relativamente a este parâmetro como 

Eutrófica. Nos restantes anos hidrológicos, a concentração de clorofila-a na albufeira do Alvito manteve-se a 

valores associados ao estado trófico Mesotrófico. A concentração mínima de clorofila-a foi obtida no ano 

hidrológico 2004/2005, excedendo a concentração associada ao estado trófico Oligotrófico em apenas 

0,15mg/m3. 

Quanto ao oxigénio dissolvido, a sua média geométrica foi sempre superior ao valor estabelecido pelo critério do 

INAG, não sendo assim responsável pela classificação do estado Eutrófico, em nenhum dos anos hidrológicos 

considerados. 

No que respeita ao fósforo total, a sua concentração manteve-se na generalidade dos anos hidrológicos entre os 

10mg/m3 e os 35mg/m3 (Figura 2.20). Contrariamente, nos anos hidrológicos 2002/03 e 2005/2006, a 

concentração de fósforo determinada foi superior a 35mg/m3, sendo consequentemente responsável pela 
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classificação da massa de água como Eutrófica. A análise dos valores obtidos revela uma tendência de aumento 

de concentração de fósforo na massa de água da albufeira do Alvito, a qual registou um valor máximo de 

42,65mg/m3 no ano hidrológico de 2005/2006. 

O Quadro 2.15 apresenta o estado trófico global na albufeira do Alvito, para os anos hidrológicos considerados, 

bem como o estado trófico associado a cada um dos parâmetros analisados.  

Quadro 2.15 – Classificação do estado trófico parâmetro a parâmetro e estado trófico global 

Ano 

Hidrológico 

Fósforo Total 

(mg P/m3) 

Clorofila a 

(mg/m3) 

Oxigénio Dissolvido 

(% sat.) 
Estado Trófico 

1998/1999 M E O E 

1999/2000 M E O E 

2000/2001 M E O E 

2001/2002 M M O M 

2002/2003 E M O E 

2003/2004 M M O M 

2004/2005 M M O M 

2005/2006 E M O E 

2006/2007 M M O M 

Analisando o Quadro 2.15, observa-se nos últimos anos hidrológicos que o estado trófico da albufeira do Alvito 

oscilou entre o estado Mesotrófico e Eutrófico, classificação devida tanto ao parâmetro fósforo como ao oxigénio 

dissolvido. Contudo, nos anos hidrológicos mais recentes, a classificação obtida é resultado dos elevados valores 

de fósforo total, parâmetro que se afigura como sendo o mais problemático dos três avaliados, em detrimento da 

evolução da sua concentração denotar uma tendência de aumento.   

2.6. Qualidade da água na albufeira do Alqueva 

Atendendo ao facto de que cerca de 90% da água extraída da albufeira de Alqueva na estação elevatória de 

Amieira irá chegar à albufeira do Alvito é de extrema importância avaliar a qualidade da água que será aduzida. 

Assim, foram analisados os dados de qualidade disponíveis no Sistema Nacional de Informação de Recursos 

Hídricos, relativos à albufeira do Alqueva. São várias as estações de qualidade instaladas na albufeira do 

Alqueva, contudo verifica-se que a maioria ou não apresenta qualquer registo, ou a amostragem temporal dos 

meses em que são disponibilizados dados de qualidade é muito pouco representativa. 

Das estações de monitorização localizadas na albufeira em apreço, a que fornecerá dados de qualidade mais 

representativos da água que será aduzida até à albufeira do Alvito, será a estação “Alqueva – Captação” 

(SNIRH,2008). A representatividade dos dados presentes nesta estação deriva do facto de esta se localizar junto 
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de onde será efectuada a tomada de água a transferir até à albufeira do Alvito. No entanto, os registos 

disponíveis dizem apenas respeito ao ano de 2003, não sendo possível a análise de qualidade da água, em 

qualquer ano hidrológico.  

Como tal, e de forma a se conseguir proceder a uma análise da qualidade da água da albufeira em apreço, optou-

se por escolher a estação de monitorização mais próxima da zona onde será feita a captação de água a aduzir 

para o Subsistema de Rega. Assim, os dados utilizados para a posterior análise dizem respeito à estação 

“Alb.Alqueva” (24M/05S,M,F) registados à superfície, meio e fundo da coluna de água. O período de amostragem 

é à semelhança das restantes estações reduzido, com dados de qualidade disponíveis apenas para os anos de 

2003 e 2004.  

O Quadro 2.16 evidencia as características das estações de monitorização utilizadas e a Figura 2.21 apresenta a 

sua localização relativamente à albufeira. Note-se que se inclui no Quadro 2.16 e na Figura 2.21 as características 

e a localização da estação de qualidade situada junto da captação de onde será aduzido todo o caudal a transferir 

até à albufeira do Alvito. 

Quadro 2.16 - Principais características das estações de monitorização da qualidade da água utilizadas para a 

análise da qualidade da água da albufeira do Alqueva. 

Código Nome 
Coordenada X 

(m) 

Coordenada 

Y (m) 
Rede 

Período dos dados 

disponíveis (*) 

24M/05S Alb. Alqueva (S) 255874,54 136966,44 Qualidade 2003 e 2004 

24M/05M Alb.Alqueva (M) 255874,54 136966,44 Qualidade 2003 e 2004 

24M/05F Alb.Alqueva (F) 255874,54 136966,44 Qualidade 2003 e 2004 

24L/03 Alqueva - Captação 255874,54 136966,44 Qualidade 2003 
Fonte: Elaborado a partir de dados do SNIRH (2008)  
Nota: S - Superfície, M - Meio, F - Fundo. * Período em que existem dados disponíveis na base de dados on-line SNIRH. 
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Figura 2.21  – Localização das estações de monitorização da qualidade da água Alb.Alqueva (24M/05S,M,F) e  

Alqueva – Captação (24L/03). 

2.6.1. Qualidade da água para produção de água para consumo humano 

A análise da qualidade da água destinada à produção para consumo humano, no ano hidrológico de 2003/2004, 

foi determinada com base nos dados de qualidade da estação de qualidade “Alb.Alqueva” à superfície, meio e 

fundo da coluna de água (SNIRH, 2008). Os valores registados nas diferentes profundidades foram comparados 

com os valores de VMR e VMA especificados no Anexo I do Decreto-Lei 236/98 (consultar capítulo 2.5.1). A 

classificação obtida, parâmetro a parâmetro é apresentada no Quadro 2.17, e a classificação final e parâmetros 

responsáveis pela mesma, são indicados no Quadro 2.18. 



40  A Qualidade da Água na Albufeira do Alvito e o Empreendimento de Fins Múltiplos do Alqueva (EFMA) 

 

Quadro 2.17 - Classificação de água para consumo humano com base nos resultados obtidos parâmetro a 

parâmetro. 

Ano Hidrológico 2003/2004 

Estação de 

Qualidade 

NH4 

(mg/l) 

NO3 

(mg/l) 

CQO 

(mg/l) 

CBO5 

(mg/l) 

OD 

(% Sat.) 

Estrept. 

Fecais 

(MPN/100ml) 

Coliformes 

Fecais 

(MPN/100ml) 

Coliformes 

Totais 

(MPN/100ml) 

P2O5 

(mg/l) 

SST 

(mg/l) 
T pH 

Alb.Alqueva 

(24M/05S) 
A2 A1 A1 A2 A2 A1 A1 A2 A2-A3 A1 >A3 A2 

Alb.Alqueva 

(24M/05M) 
A2 A1 s.d s.d A3 s.d s.d s.d A1 s.d A1 A1 

Alb.Alqueva 

(24M/05F) 
A2 A1 s.d s.d A3 s.d s.d s.d A2-A3 s.d A1 A1 

Nota: s.d – sem dados 

Quadro 2.18 - Classificação final da água bruta destinada à produção para consumo humano, com base nos 

resultados obtidos parâmetro a parâmetro. 

Ano Hidrológico 2003/2004 

 Considerando o parâmetro temperatura Excluindo o parâmetro temperatura 

Estação de 

Qualidade 
Classificação 

Parâmetro(s) 

responsável(eis) 
Classificação 

Parâmetro(s) 

responsável(eis) 

Alb.Alqueva 

(24M/05S) 
>A3 Temperatura A2-A3 P2O5 

Alb.Alqueva 

(24M/05M) 
A3 OD A3 OD 

Alb.Alqueva 

(24M/05F) 
A3 OD e P2O5 A3 OD 

Pela observação do Quadro 2.17 e do Quadro 2.18, verifica-se que no ano hidrológico de 2003/2004, na estação 

Alb.Alqueva (superfície, meio e fundo da coluna de água), os parâmetros indicativos de maior degradação da 

qualidade da água dizem respeito ao oxigénio dissolvido e aos ortofosfatos, responsáveis pela classificação final 

da água como A3, excluindo-se da análise do parâmetro temperatura. 

Os valores registados na estação Alb.Alqueva para os parâmetros azoto amoniacal, CBO5, coliformes fecais e pH 

são por sua vez responsáveis, em pelo menos uma das estações citadas, pela atribuição da classe A2 (Quadro 

2.17). O azoto amoniacal registou nas três estações de qualidade valores correspondentes à classe A2, enquanto 

os restantes parâmetros registaram em uma das estações, dados de qualidade respeitantes à classe A2. 

2.6.2. Qualidade da água para rega 

A análise da qualidade da água da albufeira do Alqueva para a rega foi igualmente efectuada com base nos dados 

de qualidade presentes na estação de qualidade Alb.Alqueva (superfície, meio e fim) (SNIRH, 2008). Os valores 
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analíticos obtidos em monitorização foram comparados com os valores de VMR e VMA  (quando estes existem) do 

Anexo XVI do Decreto-Lei 236/98, de 1 de Agosto. Os resultados obtidos para o ano hidrológico 2003/2004 são 

apresentados no Quadro seguinte. 

Quadro 2.19 – Avaliação da qualidade da água da albufeira do Alqueva para rega 

Comparação dos valores obtidos com VMR e VMA 

(Decreto-Lei 236/98, Anexo XVI) 

Ano Hidrológico 2003/2004 Parâmetro 

Alb.Alqueva 

(24M/05S) 

Alb.Alqueva 

(24M/05M) 

Alb.Alqueva 

(24M/05F) 

Arsénio (mg/l) Não excede VMR - - 

Cádmio (mg/l) Não excede VMR - - 

Cloretos (mg/l) Não excede VMR - - 

Cobre (mg/l) Não excede VMR - - 

Coliformes Fecais 

(MPN/100ml) 

Excede VMR (1 amostra) mas 

não excede VMA 
- - 

Nitratos(mg/l) Não excede VMR Não excede VMR Não excede VMR 

pH 
Excede VMR (8 amostras) mas 

não excede VMA 
Não excede VMR Não excede VMR 

Sólidos Suspensos Totais (mg/l) Não excede VMR - - 

Zinco (mg/l) Não excede VMR - - 

Como se pode observar pelo Quadro anterior, só na estação Alb.Alqueva (24M/05S), são disponibilizados a 

generalidade dos parâmetros necessários à avaliação da qualidade da água para rega. Nas restantes estações, 

apenas é disponibilizada informação relativa aos parâmetros nitratos e pH. 

No cômputo geral dos parâmetros analisados, as amostras obtidas em monitorização revelam valores inferiores 

aos valores de VMR e VMA definidos no Anexo XVI do Decreto-Lei 236/98. Contudo, os parâmetros pH e 

coliformes fecais registam em algumas amostras valores superiores ao designado pelo VMR correspondente, 

ultrapassando o mesmo em 1 amostra e 8 amostras, respectivamente. Embora tenham ultrapassado o valor de 

VMR, não excederam em nenhuma amostra o VMA definido pelo mesmo Diploma. 

Embora no ano hidrológico 2003/2004, o valor de concentração dos coliformes fecais e o de pH tenha sido 

superior ao valor de VMR definido em legislação, considera-se que a água na globalidade dos seus parâmetros 

constituintes é apta à rega. 



42  A Qualidade da Água na Albufeira do Alvito e o Empreendimento de Fins Múltiplos do Alqueva (EFMA) 

 

2.6.3. Qualidade da água para fins múltiplos 

A classificação da água da albufeira do Alqueva, de acordo com as suas características de qualidade para usos 

múltiplos, foi efectuada com base nos dados compilados pelo Anuário de Qualidade da Água Superficial, 

disponibilizados pelo Instituto da Água (INAG) em SNIRH (2008), para a estação Alqueva – Captação (24L/03). A 

metodologia responsável pela atribuição da classe em que a água se insere foi a definida anteriormente no 

capítulo 2.5.3. 

À semelhança do sucedido nas análises anteriores, também na avaliação da qualidade da água da albufeira do 

Alqueva para fins múltiplos, a amostragem temporal é muito reduzida, apresentando o Anuário da Qualidade da 

Água Superficial a classificação correspondente apenas ao ano de 2003. 

Na Figura 2.22 e no Quadro 2.20 é apresentada a classificação na estação Alqueva – Captação para o ano de 2003 

e os parâmetros responsáveis por essa classificação. 

 
Fonte: SNIRH 

Figura 2.22 – Classificação da qualidade da água na estação Alqueva – Captação para o ano de 2003. 

Quadro 2.20 – Parâmetros responsáveis pela classificação da qualidade da água em 2003 na estação Alqueva –

Captação (24L/03) 

Anos Parâmetros responsáveis pela classificação 

2003 CBO5, CQO e Sat. OD 
Fonte: SNIRH 

Por observação da Figura 2.22 verifica-se que no ano de 2003, a qualidade da água da albufeira do Alqueva 

(estação Alqueva – Captação) é classificada como “Razoável” (classe C), classificação esta que a torna suficiente 

para irrigação, para usos industriais e produção de água potável após tratamento rigoroso. O CBO5, o CQO e a 

saturação em oxigénio dissolvido são os parâmetros responsáveis pela classificação obtida neste ano. 
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Salienta-se o facto da amostragem temporal ser muito reduzida, não possibilitando consequentemente retirar 

conclusões consistentes sobre a qualidade da água da albufeira do Alqueva. É igualmente importante referir, que 

a análise da qualidade da água para fins múltiplos, foi efectuada com dados da estação localizada junto à 

captação de água, a qual aduzirá todo o caudal a transferir até ao Alvito, pelo que consequentemente são os 

dados que traduzem mais fidedignamente qual a qualidade da água que será transferida a partir do Alqueva. 

2.6.4. Eutrofização e a albufeira do Alqueva 

A avaliação do estado de eutrofização na albufeira do Alqueva foi efectuada para o ano hidrológico de 2003/2004 

com base nos dados de qualidade relativos ao fósforo total, clorofila-a e oxigénio dissolvido registados na 

estação de qualidade Alb.Alqueva (24M/05), à superfície, meio e fundo da coluna de água.  

Foram determinadas as médias geométricas para os parâmetros citados, sendo os resultados obtidos 

comparados com os valores do Quadro 2.13. As médias geométricas calculadas para cada um dos parâmetros 

analisados, nas estações de monitorização utilizadas, são apresentadas no Quadro 2.21. O Quadro 2.22 

apresenta a classificação do estado trófico relativamente a cada parâmetro, revelando igualmente a classificação 

do estado trófico global da albufeira. 

Quadro 2.21 – Médias geométricas dos parâmetros clorofila-a, fósforo total e oxigénio dissolvido 

Parâmetros Estação de 

Monitorização Clorofila-a (mg/l) Fósforo Total (mg/l) Oxigénio Dissolvido (%.Sat.) 

Alb.Alqueva (S) 3,69 41,47 82,73 

Alb.Alqueva (M) 0,97 130,52 46,96 

Alb.Alqueva (F) 1,06 177,52 44,96 

Quadro 2.22 – Classificação do estado trófico parâmetro a parâmetro e estado trófico global 

Parâmetros Estação de 

Monitorização Clorofila-a (mg/l) Fósforo Total (mg/l) Oxigénio Dissolvido  (%.Sat.) Total 

Alb.Alqueva (S) O E E E 

Alb.Alqueva (M) O E E E 

Alb.Alqueva (F) O E E E 

A análise dos Quadros anteriores revela que nas três estações de qualidade as concentrações de oxigénio 

dissolvido e de fósforo total são sempre superiores ao valores designados no Quadro 2.13. É de notar, as 

elevadas concentrações de fósforo total junto ao fundo da albufeira. Este parâmetro, bem como o oxigénio 

dissolvido são responsáveis pelo estado Eutrófico da albufeira. 
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3. Metodologia 

3.1. Modelação da qualidade da água 

A modelação matemática constitui a ferramenta por excelência no apoio à gestão da qualidade da água e 

estruturação das suas directrizes, permitindo conhecer e compreender de forma aprofundada os fenómenos que 

ocorrem nas linhas de água e albufeiras.  

A utilização de modelos de qualidade da água, desde que correctamente calibrados e validados, permitem 

simular a resposta do meio receptor face a diversos tipos de solicitações e perante diferentes cenários, avaliar a 

eficácia de programas de despoluição, definir as condições de descarga de eventuais novas fontes de poluição e 

estimar a qualidade da água nos locais e instantes que não foram objecto de monitorização, contribuindo para a 

definição de ferramentas de engenharia que possibilitem uma adequada gestão da qualidade da água no sistema 

em análise. 

Os modelos matemáticos permitem a simulação do comportamento físico, químico e biológico das albufeiras e 

podem ser modelos com zero, uma, duas e três dimensões. A escolha do modelo é feita com base no grau de 

simplificação pretendido para a representação do sistema, sendo que quanto maior a complexidade do modelo 

maior serão as necessidades em termos de dados. Atendendo que na maior parte dos casos, os dados 

disponíveis são pobres e escassos, torna-se necessário optar por modelos menos complexos, para os quais é 

possível reunir um maior conjunto de dados necessários e obter consequentemente melhores resultados.  

Para a simulação da qualidade da água na albufeira do Alvito foi utilizado o modelo matemático WQRRS – Water 

Quality for River-Reservoir Systems (Hydrological Engineering Center – HEC, 1978).  

O modelo escolhido é unidimensional, de camadas, sendo um modelo dinâmico bastante versátil e que permite a 

simulação de um grande número de parâmetros de qualidade, entre os quais se destacam pela sua importância a 

temperatura, oxigénio dissolvido, nutrientes e outros parâmetros não conservativos e conservativos (Coelho et 

al., 1999). 

A albufeira do Alvito, em resultado da sua localização geográfica, é um local onde se verifica a ocorrência de 

gradientes verticais de temperatura, os quais são responsáveis por uma estratificação acentuada durante os 

meses de Primavera – Verão. Como tal, o modelo a utilizar teria de ser capaz de reproduzir a estrutura vertical 

mencionada, pelo que a escolha do modelo WQRRS, vem responder a essa necessidade.  

O modelo WQRRS foi já por diversas vezes utilizado no estudo de albufeiras em Portugal com sucesso (Rodrigues, 

1992), e revela-se como sendo adequado ao estudo de albufeiras relativamente profundas, com estratificação 
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térmica, em que o sistema é descrito como uma sucessão unidimensional de elementos de volume de água, de 

espessura uniforme e limitados por planos horizontais, balizados pelos limites da albufeira.  

O modelo escolhido permite ainda a consideração de afluências ou descargas situadas a qualquer profundidade, 

resultando no transporte vertical de massas de água entre os diferentes elementos do sistema. O balanço hídrico 

global realizado pelo modelo tem em conta as variações da cota da superfície livre, em função do volume de água 

armazenado e das contribuições das afluências, das descargas, da precipitação, da evaporação e da infiltração, 

caso estas sejam importantes (Coelho et al., 1999). A principal limitação do modelo, prende-se com o facto de 

este não simular longitudinalmente os parâmetros de qualidade da água. 

Para a confirmação da adequabilidade do modelo à albufeira em questão foi calculado o correspondente número 

de Froude densimétrico (Fr), o qual segundo ORLOB, 1983, toma valores muito inferiores a , no caso de 

albufeiras profundas e bem estratificadas, para as quais os modelos unidimensionais são adequados. Os casos 

em que o número de Froude densimétrico é maior que 0,1 e menor que 1,0, dizem respeito a albufeiras ou lagos 

mal estratificados, para os quais a modelação unidimensional é insuficiente, necessitando de um modelo que 

permita a representação bidimensional, que permita obter uma descrição da relação global entre a temperatura 

(densidade) e a velocidade. 

Para a albufeira do Alvito, o número de Froude densimétrico determinado é de 0,0009, valor muito inferior a 

, o que confirma que a albufeira em estudo é estratificada, e consequentemente justifica a aplicabilidade de um 

modelo unidimensional. 

3.2. Representação conceptual do sistema a modelar 

A implementação de um modelo de simulação exige sempre a definição de uma representação conceptual do 

sistema a simular, devendo essa representação ser função não só das características do modelo, mas também 

dos dados disponíveis e dos objectivos que se propõe atingir (Diogo et al., 2004). 

No modelo utilizado, a albufeira é conceptualmente representada por uma série de fatias horizontais 

unidimensionais. Cada fatia horizontal ou elemento de volume em camada é caracterizado por uma área 

horizontal, com uma dada espessura, e um certo volume. No seu conjunto, esta justaposição de vários elementos 

de volume em camadas é uma representação geométrica em forma discretizada do protótipo que é a albufeira 

(Rodrigues, 1992). 

Na representação conceptual da albufeira do Alvito foram definidas 10 camadas de água verticais, todas elas com 

1 metro de espessura. No cenário de referência a única entrada de água na albufeira é resultante das afluências 

∏
1
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naturais, enquanto no cenário de transferência a entrada de água passa a ser feita por dois ramos, constituídos 

pelas afluências naturais e pela água transferida a partir da albufeira do Alqueva. 

A cada uma das entradas de água consideradas, está associado um determinado caudal e qualidade de água 

afluentes, função dos dados de campo, hidrométricos e de qualidade, disponíveis para cada um dos afluentes 

considerados. 

3.3. Parâmetros de qualidade da água simulados 

Seleccionaram-se como parâmetros a simular a temperatura, o oxigénio dissolvido, o pH, o CBO5, o azoto 

amoniacal, os nitratos, os fosfatos fósforo e os sólidos suspensos totais. A escolha destes parâmetros deve-se à 

sua importância na avaliação que se pretende efectuar. 

O oxigénio dissolvido é um importantíssimo parâmetro de caracterização da qualidade da água, estando 

intimamente relacionado com todos os processos de oxidação – redução que se desenrolam num sistema 

aquático. É considerado como a variável por excelência para a definição “do estado de qualidade do ecossistema 

aquático” (Thomann, 1987). Como tal, é indispensável a simulação deste parâmetro de qualidade da água. 

A temperatura constitui um dos principais factores que determina e condiciona o comportamento da maior parte 

das albufeiras, em termos de qualidade da água. É um parâmetro que influência todas as reacções químicas e 

biológicas que normalmente se processam nesse meio, condicionando, de forma directa ou indirecta, todos os 

outros parâmetros descritores da qualidade da água (Coelho et al., 1999).  

É igualmente importante simular os fosfatos, os nitratos e o azoto amoniacal uma vez que a disponibilidade 

destes nutrientes está intimamente relacionada com a produtividade primária da albufeira. A concentração destes 

nutrientes ao longo da coluna de água permite ter informação sobre o estado de eutrofização da albufeira, na 

medida em que é de extrema relevância a sua simulação. 

No que respeita ao pH na sua simulação adquire especial interesse na modelação de albufeiras, em resultado do 

fenómeno de eutrofização, na medida em que este processo introduz na massa de água. 

A simulação do parâmetro sólidos suspensos totais também apresenta relevância na medida em que este 

parâmetro afecta a produtividade do sistema através da diminuição da transparência da água, atenuando 

consequentemente a propagação da radiação solar que, promovendo a redução da produtividade primária, afecta 

a concentração de oxigénio dissolvido e nutrientes na água (Rocha, 1997). 
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4. Implementação do modelo WQRRS 

A capacidade de um modelo matemático descrever, com maior ou menor rigor, as variações de qualidade numa 

massa de água é necessariamente dependente dos dados disponíveis para o sistema em causa. (Diogo et 

al.,2003) 

Para a aplicação do modelo são necessários diferentes tipos de dados, destacando-se aqueles que permitem 

definir as condições iniciais da massa de água, as características físicas do sistema (barragem e correspondente 

albufeira), as afluências ao sistema ao nível da sua caracterização quantitativa e qualitativa, bem como os 

parâmetros meteorológicos que influenciam directamente o sistema (Coelho et al., 1999). 

Em seguida descrevem-se quais os dados de entrada utilizados para a simulação em apreço, identificando-se as 

fontes de informação utilizadas para a obtenção dos mesmos. 

4.1. Dados necessários ao funcionamento do modelo 

4.1.1. Período de simulação 

A simulação da hidrodinâmica e dos parâmetros de qualidade da água foi efectuada para um período de um ano, 

tendo início a 1 de Janeiro e fim a 31 de Dezembro de 2005. O ano de 2005 foi escolhido atendendo ao facto de 

que este é um dos anos mais secos dos últimos dez anos, permitindo formular um dos piores cenários em termos 

de qualidade de água 

4.1.2. Características da albufeira e da barragem 

A definição das áreas inundadas para as diferentes cotas a que se encontra a albufeira foi feita com bases nas 

curvas de volumes armazenados versus cotas e de áreas inundadas versus cotas, disponibilizadas pelo Instituto 

da Água (Figura 4.1 e Figura 4.2).  
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Figura 4.1 – Curva volumes armazenados vs cotas Figura 4.2 – Curva de áreas inundadas vs cotas  

A partir do Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos obtiveram-se os dados relativos às 

características da albufeira, tais como: cotas do NPA, do NMC e do leito do rio na secção da barragem, capacidade 

total e útil da albufeira, entre outros. 

Por sua vez, os elementos relativos à barragem e aos seus órgãos, como seja o tipo, características geométricas, 

cota do eixo e caudal de dimensionamento dos diferentes descarregadores, altura máxima acima do leito do rio e 

desenvolvimento do coroamento, foram obtidos através da CCDR Alentejo, SNIRH e AMCAL. Foram ainda 

consultados o Estudo de Impacte Ambiental do Projecto de Execução do Troço de Ligação Loureiro-Alvito 

(Nemus, 2004) e o Estudo de Impacte Ambiental do Projecto de Execução do Circuito Hidráulico de Adução à 

Barragem de Odivelas (PROCESL, 2006) para a obtenção dos caudais máximos de dimensionamento das infra-

estruturas que aduzirão a água até ao Alvito e desta albufeira até as restantes albufeiras receptoras. 

4.1.3. Caudais  

Cenário de referência 

Elaborou-se um cenário de referência, em que à albufeira do Alvito aflui apenas o caudal proveniente da ribeira 

de Odivelas. A simulação deste cenário estabelece o estado inicial da massa de água, em regime natural, 

permitindo que posteriormente se possa avaliar por comparação com o cenário de transferência, a influência da 

adução de água da albufeira do Alqueva, na massa de água em estudo. 

As afluências naturais à albufeira do Alvito foram calculadas com base na variação de volumes observada na 

albufeira ao longo do período de simulação considerado, de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2005. As cotas de 

superfície livre ao final de cada mês e os correspondentes volumes armazenados, assim como os volumes 
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descarregados e retirados à albufeira em cada mês, foram obtidos através dos dados hidrométricos 

disponibilizados em SNIRH, mais precisamente na estação Avito (24J/01A).  

O Quadro 4.1 apresenta o caudal da ribeira de Odivelas que aflui mês a mês à albufeira do Alvito no ano de 2005. 

Por sua vez, a Figura 4.3 evidencia a distribuição das afluências naturais ao longo do ano simulado.  

Quadro 4.1 – Afluências naturais à albufeira do Alvito ao longo do ano de 2005 

Mês 
Caudal afluente 

(m3/s) 

Janeiro 0,045 

Fevereiro 0,000 

Março 0,000 

Abril 0,000 

Maio 0,000 

Junho 0,000 

Julho 0,000 

Agosto 0,000 

Setembro 0,572 

Outubro 5,015 

Novembro 0,000 

Dezembro 0,122 

 

 
Fonte: Elaborado a partir de dados do SNIRH 

Figura 4.3 – Afluências naturais à albufeira do Alvito no ano de 2005 

A observação do Quadro 4.1 e da Figura 4.3 evidenciam que as afluências naturais à albufeira do Alvito são na 

quase totalidade dos meses do ano, muito reduzidas ou nulas. Apenas nos meses em que se verifica a ocorrência 

de precipitação, se registam caudais afluentes relevantes, tendo sido registado no mês de Outubro o máximo 

caudal afluente, com um valor de aproximadamente 5m3/s.   
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Cenário de Transferência  

De acordo com o Estudo de Impacte Ambiental do Projecto de Execução do Troço de Ligação Loureiro-Alvito 

(Nemus, 2004), a ligação Loureiro – Avito aduzirá água à albufeira do Alvito desde o inicio de Abril até ao final do 

mês de Setembro. Este estudo indica ainda que o caudal máximo de dimensionamento desta infra-estrutura 

hidráulica de transporte é de 32 m3/s. 

Desconhecendo-se quais os quantitativos que serão transferidos mensalmente para a albufeira do Alvito, 

estabeleceram-se nos meses de Abril a Setembro, que o caudal aduzido seria 50% do caudal máximo de 

dimensionamento do Troço de Ligação Loureiro – Alvito. Embora o EIA do Troço de Ligação Loureiro – Alvito 

aponte que nos restantes meses não será feito qualquer débito na albufeira do Alvito, optou-se por considerar 

que durante estes meses seria transferido 10% do caudal máximo para o qual o troço que liga a albufeira do 

Alvito e a do Loureiro está dimensionado. 

Assim sendo, no cenário formulado, as afluências totais mensais à albufeira do Alvito resultam da soma do caudal 

aduzido a partir do Alqueva e das afluências naturais provenientes da ribeira de Odivelas.  

O Quadro 4.2 evidencia o caudal afluente total à albufeira do Alvito no cenário de transferência para os meses do 

ano de 2005. Por sua vez, a Figura 4.4 evidencia a distribuição das afluências totais à albufeira em estudo ao 

longo do ano simulado.  

Quadro 4.2 – Afluências totais à albufeira do Alvito ao longo do ano de 2005 

Mês 

Caudal afluente 

natural 

(m3/s) 

Caudal transferido 

Alqueva 

(m3/s) 

Caudal afluente 

total 

(m3/s) 

Janeiro 0,045 3,20 3,25 

Fevereiro 0,000 3,20 3,20 

Março 0,000 3,20 3,20 

Abril 0,000 16,00 16,00 

Maio 0,000 16,00 16,00 

Junho 0,000 16,00 16,00 

Julho 0,000 16,00 16,00 

Agosto 0,000 16,00 16,00 

Setembro 0,572 16,00 16,57 

Outubro 5,015 3,20 8,22 

Novembro 0,000 3,20 3,20 

Dezembro 0,122 3,20 3,44 
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Fonte: Elaborado a partir de dados do SNIRH 

Figura 4.4 – Afluências totais mensais à albufeira do Alvito no ano de 2005. 

Analisando a Figura 4.4 verifica-se que com a transferência de caudal do Alqueva, o regime das afluências à 

albufeira em estudo aumenta significativamente, verificando-se afluências significativas até mesmo nos meses de 

Primavera e Verão, caracterizados por caudais afluentes reduzidos ou nulos em regime natural (Figura 4.3). De 

facto, a razão entre os volumes transferidos e as afluências naturais chega a ser de várias ordens de grandeza, 

pelo que a quantidade da água a ser transferida é um dos factores que maior influência terá na qualidade da 

albufeira do Alvito. 

Para além dos caudais afluentes à albufeira do Alvito, para o funcionamento do modelo, é ainda necessário 

determinar quais os caudais que serão aduzidos a partir desta albufeira. De facto, como foi anteriormente 

referido, será a partir desta albufeira que será distribuída a água para todo o Baixo Alentejo. A água captada 

nesta albufeira será encaminhada para a ligação Alvito – Pisão, bem como para a Infra-estrutura  1, responsável 

pela adução de água à albufeira de Barras, Vale do Gaio e ainda à albufeira de Odivelas.  

Admitiu-se na elaboração do presente cenário, que mensalmente o caudal que será aduzido da albufeira do Alvito 

será igual ao caudal afluente total correspondente (Quadro 4.2). 

4.1.4. Qualidade das afluências 

Cenário de referência 

Para a caracterização qualitativa das afluências da albufeira do Alvito, foram utilizados os dados de qualidade da 

estação de monitorização Alb.Alvito (24J/02), disponíveis em SNIRH. Embora a estação de monitorização utilizada 

esteja instalada na albufeira do Alvito, considerou-se que a qualidade desta massa de água é representativa da 

qualidade da água existente na ribeira de Odivelas. Assim, os dados de qualidade registados nesta estação foram 

utilizados como dados de entrada no modelo, respeitantes às afluências naturais. 
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O Quadro 4.3 apresenta os dados de entrada utilizados no modelo, no ano de 2005 e relativos à estação de 

monitorização Alb.Alvito (24J/02). 

Quadro 4.3 – Concentração de alguns dos parâmetros registados na estação Alb.Alvito (24J/02) no ano de 2005 

Meses 
T 

(˚C) 
pH 

OD 

(mg/l) 

CBO5 

(mg/l) 

NH4 

(mg/l) 

NO3 

(mg/l) 

P2O5 

(mg/l) 

SST 

(mg/l) 

Coliformes 

Fecais 

(MNP/100ml) 

Janeiro 10,5 8,30 15,83 < 3 < 0,040 0,80 0,023 2,40 19 

Fevereiro 9,8 8,10 15,67 < 3 < 0,040 0,80 0,032 < 2,00 2 

Março 10,7 8,20 15,63 < 3 < 0,040 0,84 0,038 < 5,00 3 

Abril 17,6 8,60 12,40 < 3 < 0,040 0,66 0,041 < 5,00 3 

Maio 17,1 8,60 12,05 < 3 < 0,040 0,58 0,028 < 5,00 25 

Junho 24 8,60 9,68 < 3 < 0,040 0,58 0,013 < 5,00 28 

Julho 24,7 8,20 8,60 < 3 < 0,040 0,14 0,025 < 5,00 110 

Agosto 25,3 8,20 8,36 < 3 < 0,040 <0,090 0,025 < 5,00 4 

Setembro 23,5 8,50 9,49 < 3 < 0,040 0,14 0,023 < 5,00 870 

Outubro 19,9 8,20 8,62 < 3 < 0,040 2,22 0,028 5,70 2200 

Novembro 19,5 7,40 7,47 < 3 < 0,040 0,71 0,024 5,50 200 

Dezembro 13,7 8,00 9,95 < 3 < 0,040 0,80 0,03 6,30 220 
Fonte: Elaborado a partir de dados do SNIRH 

Cenário de transferência 

No cenário de transferência, para a avaliação da qualidade da água afluente à albufeira do Alvito, foi realizado um 

balanço de massas, com discretização mensal, entre a água da albufeira do Alqueva e a água da ribeira de 

Odivelas, localizada a montante da barragem do Alvito.  

Os dados de qualidade utilizados no balanço de massa referido, foram obtidos através do Sistema Nacional de 

Informação de Recursos Hídricos (SNIRH). No Alqueva, a estação de monitorização utilizada, localiza-se junto à 

captação da Amieira (Alqueva – Captação, 24L/03), de onde será proveniente a esmagadora maioria da água que 

afluirá ao Alvito.  

Importa referir, que a estação Alqueva – Captação (24L/03), bem como as restantes estações localizadas na 

albufeira do Alqueva, para o ano de 2005, não apresentam a grande maioria dos parâmetros necessários à 

simulação em apreço. Da mesma forma, as estações de monitorização mais próximas e a montante da albufeira 

do Alqueva, não disponibilizam dados de qualidade relativos ao ano em estudo. A escassez de dados levou a que 

se optasse por considerar no balanço de massas, dados de 2003 (estação Alqueva – Captação (24L/03)).  
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Esta situação encontra-se longe do ideal, com prejuízos na determinação da qualidade da água afluente ao Alvito. 

Contudo, atendendo às limitações existentes, é a que se considera, dentro do possível, obter melhores 

resultados. 

O Quadro 4.4 apresenta a concentração dos parâmetros utilizados no Balanço de Massas, registados na estação 

Alqueva – Captação (24L/03) no ano de 2003. 

Quadro 4.4 – Concentração de alguns dos parâmetros registados na estação Alqueva – Captação (24L/03) no ano 

de 2003. 

Meses 
OD 

(mg/l) 

CBO5 

(mg/l) 

NH4 

(mg/l) 

NO3 

(mg/l) 

P2O5 

(mg/l) 

SST 

(mg/l) 

Coliformes 

Fecais 

(MNP/100ml) 

Janeiro 5,46 0,50 0,07 4,20 0,226 10,00 1500 

Janeiro 6,80 2,40 0,07 4,09 0,138 10,00 900 

Fevereiro 13,50 2,60 0,07 2,65 0,062 10,00 100 

Março 12,90 7,50 0,09 0,58 0,02 10,00 550 

Abril 10,40 8,50 0,12 0,74 0,02 10,00 600 

Maio 10,10 2,40 0,07 0,10 0,02 5,80 550 

Junho 9,00 1,70 0,05 0,10 0,02 3,60 600 

Julho 7,80 2,00 0,05 0,10 0,02 2,60 100 

Agosto 7,10 2,00 0,07 0,10 0,02 10,00 20 

Setembro 7,20 0,80 0,10 2,40 0,177 10,00 40 

Outubro 7,20 1,00 0,18 3,20 0,06 10,33 500,00 

Novembro 7,20 1,00 0,06 5,45 0,26 8,80 500,00 

Dezembro 5,46 0,50 0,07 4,20 0,226 10,00 1500 
Fonte: Elaborado a partir de dados do SNIRH 

Por sua vez, à semelhança do cenário de referência, a qualidade das afluências da ribeira de Odivelas, foi obtida 

através da estação de qualidade Alb. Alvito (24J/02). É de ressalvar mais uma vez, que embora esta estação não 

esteja localizada na ribeira de Odivelas, se considera que os dados de qualidade registados são representativos 

da qualidade existente na ribeira em questão.  

Os valores dos parâmetros utilizados no Balanço de Massas são os apresentados no Quadro 4.3 e no Quadro 4.4. 

A equação que traduz o balanço de massas realizado, e que permitiu obter as concentrações dos parâmetros 

oxigénio dissolvido, carência bioquímica de oxigénio, azoto amoniacal, fosfatos e sólidos suspensos totais, que 

afluem à albufeira do Alvito, encontra-se em seguida:  

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
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pC

+
×+×=  
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Sendo que: 

C (p) = Concentração do parâmetro de qualidade; 

C1 (p) = Concentração do parâmetro de qualidade na estação Alqueva – Captação (24L/03); 

C2 (p) = Concentração do parâmetro de qualidade na estação Alb.Alvito (24J/02); 

V1 (p) = Caudal do Alqueva afluente à albufeira do Alvito; 

V2 (p) = Caudal da ribeira de Odivelas afluente à albufeira do Alvito. 

Os resultados obtidos em função do balanço de massas, em cada mês do ano, são apresentados no Quadro 4.5. 

Quadro 4.5– Qualidade da água afluente à albufeira do Alvito ao longo do ano de 2005 obtida através do balanço 

de massas efectuado 

Concentração 

Meses 
OD  

(mg/l) 

CBO5 

 (mg/l) 

NH4  

(mg/l) 

NO3 

(mg/l) 

P2O5 

(mg/l) 

SST 

(mg/l) 

Janeiro 5,60 0,53 0,07 4,15 0,23 9,90 

Fevereiro 6,80 2,40 0,07 4,09 0,14 10,00 

Março 13,50 2,60 0,07 2,65 0,06 10,00 

Abril 12,90 7,50 0,09 0,58 0,02 10,00 

Maio 10,40 8,50 0,12 0,74 0,02 10,00 

Junho 10,10 2,40 0,07 0,10 0,02 5,80 

Julho 9,00 1,70 0,05 0,10 0,02 3,60 

Agosto 7,80 2,00 0,05 0,10 0,02 2,60 

Setembro 7,18 2,03 0,07 0,10 0,02 9,83 

Outubro 7,74 1,63 0,08 2,33 0,16 8,37 

Novembro 7,20 1,00 0,18 3,20 0,06 10,33 

Dezembro 7,30 1,07 0,06 5,29 0,26 8,71 
Fonte: SNIRH 

4.1.5. Dados meteorológicos 

A informação meteorológica disponível pode ser determinante na qualidade dos resultados obtidos com um 

modelo de simulação, particularmente nas camadas mais superficiais de uma albufeira, onde o vento, por 

exemplo, pode influenciar significativamente as trocas gasosas e de energia na interface ar – água (Diogo et. al, 

2003).  

No presente estudo, os dados meteorológicos necessários ao funcionamento do modelo, foram obtidos através 

dos registos da estação climatológica de Viana do Alentejo. Obtiveram-se, com discretização mensal, os valores 

da temperatura do ar, da nebulosidade, da humidade relativa, da velocidade do vento e da pressão atmosférica, e 

calcularam-se os valores da temperatura do termómetro húmido. 



 A Qualidade da Água na Albufeira do Alvito e o Empreendimento de Fins Múltiplos do Alqueva (EFMA) 57 

 

5. Resultados e sua discussão 

Foram analisados 8 parâmetros de qualidade da água: temperatura, pH, oxigénio dissolvido (OD), CBO5, azoto 

amoniacal, nitratos, fosfatos e sólidos suspensos totais. 

Apesar de terem sido simulados, não foram apresentados os resultados relativos aos parâmetros fitoplâncton e 

coliformes fecais. 

 O parâmetro fitoplâncton pode ser quantificado pela presença de clorofila-a, pelo que a sua presença é 

indicadora de um enriquecimento da massa de água em nutrientes. Como tal, a sua análise é de extrema 

importância na avaliação da qualidade da água de uma albufeira. Contudo, nesta albufeira, não é efectuada a 

monitorização deste parâmetro, o que impossibilita qualquer comparação entre os dados simulados, e os dados 

existentes na massa de água. Assim sendo, a inexistência de uma base que permita validar a simulação para o 

parâmetro em questão, leva a que não seja feita qualquer análise sobre o mesmo.  

Por sua vez, os coliformes fecais, são indicativos de contaminação pontual, pelo que a ausência de uma 

quantificação precisa deste tipo de poluição, faz com que não se justifique a sua simulação. 

Para cada um dos parâmetros simulados, é apresentada a sua evolução vertical na coluna de água ao longo do 

ano, por meio de gráficos. A cada parâmetro correspondem três gráficos, sendo agrupados os meses em grupos 

de quatro, de forma a facilitar a visualização e a comparação de dados. Cada gráfico apresenta ainda, para além 

dos valores obtidos por simulação, os registos evidenciados em monitorização, de forma a se avaliar, mais 

facilmente, a qualidade do ajustamento conseguido. 

É de salientar que, contrariamente a algumas albufeiras da Bacia Hidrográfica do Sado, que apresentam dados de 

qualidade de água a diferentes profundidades da coluna de água, na albufeira do Alvito apenas são 

disponibilizados dados de qualidade à superfície. Como tal, os resultados obtidos por simulação apenas foram 

comparados com os valores registados em monitorização à superfície, analisando-se somente nesse caso, a 

qualidade do ajustamento efectuada. 

No cenário de transferência, para além dos gráficos correspondentes aos resultados obtidos, são ainda incluídos 

os resultados obtidos por simulação no cenário de referência, parâmetro a parâmetro, de forma a se comparar 

facilmente quais as principais alterações decorrentes da transferências de água do Alqueva. 

Em seguida apresentam-se os resultados obtidos para cada um dos parâmetros analisados, no ano de 2005, para 

cada um dos cenários elaborados. 
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5.1. Cenário de referência – albufeira do Alvito com afluências 
naturais 

5.1.1. Temperatura 

As Figuras 5.1, 5.2 e 5.3 apresentam a evolução da temperatura com a profundidade ao longo do ano, bem como 

os dados de temperatura mensais obtidos em monitorização. 

No cômputo geral, considera-se que os resultados obtidos por simulação são satisfatórios comparativamente aos 

dados registados na monitorização. Os dados obtidos por modelação permitem simular o comportamento da 

massa de água ao longo do ano, revelando nos meses mais quentes, a existência de uma termoclina bem 

definida, característica de albufeiras em estratificação térmica e a homogeneização da coluna de água, com 

valores de temperatura semelhantes ao longo da massa de água, nos meses mais frios. 

De facto, a albufeira do Alvito apresenta uma estratificação térmica típica de albufeiras em regiões temperadas. 

No mês de Janeiro, em resultado da fraca radiação solar e da acção do vento, a albufeira do Alvito, apresenta uma 

temperatura homogénea, ao longo de toda a coluna de água. O aumento da radiação solar e a diminuição da 

acção do vento, conduzem a um gradiente vertical de temperatura na massa de água, verificando-se a existência 

de uma camada superficial aquecida e uma zona de diminuição rápida da temperatura em profundidade, 

designada por termoclina.  

De acordo com a simulação da temperatura efectuada, a termoclina na albufeira do Alvito, surge por volta do mês 

de Fevereiro, a qual é progressivamente mais visível e acentuada com o decorrer dos meses. No mês de Setembro 

regista-se a máxima variação de temperatura entre a superfície e o fundo do albufeira, com temperaturas a variar 

entre 23,3˚C e 15˚C respectivamente. No início de Outubro, com a diminuição da temperatura e maior acção do 

vento, verifica-se uma progressiva atenuação do gradiente vertical de temperatura existente na coluna de água 

durante os últimos meses, o qual é totalmente dissipado no mês de Dezembro, dando lugar a uma temperatura 

de 13,7˚C ao longo de toda a coluna de água.  

A análise da Figura 5.1 revela um bom ajustamento para os meses de Janeiro, Fevereiro e Abril, obtendo-se 

valores simulados coincidentes ou muito próximos dos valores obtidos em monitorização.  
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Figura 5.1 – Variação da temperatura com a profundidade nos meses de Janeiro 

a Abril. 

O ajustamento conseguido nos meses de Março, Maio, Julho, Julho e Agosto, não foi tão satisfatório, sendo o mês 

Julho, dos cinco meses, o mês que apresenta um valor de temperatura mais próximo do obtido em monitorização 

(Figuras 5.1 e 5.2). No entanto, os valores de temperatura à superfície acompanham a tendência registada em 

monitorização, ou seja, valores de temperatura gradualmente superiores com o decorrer dos meses.  

 

Figura 5.2 – Variação da temperatura com a profundidade nos meses de Maio a 

Agosto. 

Nos últimos meses do ano, o ajustamento foi, na quase totalidade dos meses, bom (Figura 5.3). De facto, à 

excepção do mês de Novembro, todos os valores obtidos à superfície são iguais, ou praticamente iguais aos 

obtidos em monitorização.  

É de referir, mais uma vez, o facto de se disporem única e exclusivamente de valores de temperatura à superfície, 

o que impossibilita a verificação do ajustamento obtido para os valores modelados em profundidade. 
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Figura 5.3 – Variação da temperatura com a profundidade nos meses de 

Setembro a Dezembro. 

5.1.2. Oxigénio dissolvido 

As Figuras 5.4, 5.5 e 5.6 apresentam a evolução do parâmetro oxigénio dissolvido com a profundidade ao longo 

do ano, bem como os dados de concentração mensais obtidos em monitorização. 

A análise da Figura 5.4 revela que no primeiro mês do ano, a concentração de oxigénio dissolvido é constante ao 

longo de toda a coluna de água. A partir de Fevereiro, a coluna de água estratifica-se, revelando valores de 

concentração de oxigénio decrescentes em profundidade. Dos quatro primeiros meses do ano, Abril é o que 

regista a menor concentração de oxigénio dissolvido junto ao fundo da albufeira (9mg/l). 

Os valores de concentração de oxigénio dissolvido à superfície superiores aos valores registados nas camadas 

situadas abaixo da termoclina formada, são devidos em grande parte, ao crescimento algal acelerado que se 

verifica durante estes primeiros meses do ano. De facto, o abastecimento da massa de água em nutrientes 

provindos das escorrências de Inverno, aliado ao aumento da temperatura da coluna de água propiciam o 

desenvolvimento algal, o qual se localiza preferencialmente junto das camadas mais superficiais da albufeira, 

uma vez que é ai que a luz penetra mais facilmente. O desenvolvimento algal é acompanhado pela realização da 

fotossíntese, aumentando consequentemente os valores de oxigénio nas camadas mais superficiais da albufeira. 

Embora os valores de concentração de oxigénio dissolvido à superfície sejam gradualmente inferiores com o 

decorrer dos meses (Figura 5.4), como evidenciado pelos dados registados em monitorização, as concentrações 

obtidas à superfície encontram-se desfasados com os registados em monitorização, pelo que se considera que a 

qualidade do ajustamento aos valores medidos em monitorização, nos quatro primeiros meses do ano, é pouco 

satisfatória. De todos os meses simulados, os quatro primeiros meses, são que apresentam um pior ajustamento 

aos valores amostrados. 
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Figura 5.4 – Variação do oxigénio dissolvido com a profundidade nos meses de 

Janeiro a Abril. 

À semelhança dos três meses anteriores, os meses seguintes evidenciam a existência de um gradiente de 

concentração ao longo da coluna de água, sendo nas camadas do hipolímnion e metalímnion que se registam os 

valores de oxigénio dissolvido mais baixos (Figura 5.5).  

Embora a concentração de oxigénio dissolvido decresça em profundidade esta não apresenta valores inferiores a 

8mg/l observando-se assim as zonas metalimnética e hipolimnética perfeitamente arejadas. Importa ainda referir 

que quer em profundidade, quer à superfície, os valores de concentração são progressivamente inferiores com o 

decorrer dos meses, registando-se os valores mínimos em ambos os casos no mês de Agosto. 

A decrescente concentração de oxigénio em profundidade, durante estes meses, é justificada pelo facto de ser 

nas camadas mais internas que se dá a maior acumulação da matéria orgânica, a qual provoca um aumento no 

consumo de oxigénio na degradação biológica das matérias oxidáveis, diminuindo consequentemente o teor de 

oxigénio dissolvido. 

Contrariamente aos quatro meses anteriores, os ajustamentos conseguidos nos meses de Maio a Junho 

apresentam resultados satisfatórios (Figura 5.5). No mês de Maio e Junho o valor simulado é coincidente com o 

valor registado em monitorização e no mês de Julho o valor obtido é ligeiramente inferior ao registado no campo. 

O mês de Setembro é o que apresenta um maior afastamento face à concentração de oxigénio dissolvido obtido 

nas campanhas de monitorização. 
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Figura 5.5 - Variação do oxigénio dissolvido com a profundidade nos meses de 

Maio a Agosto. 

Para os últimos quatro meses, o ajustamento é satisfatório para os meses de Outubro e Dezembro, enquanto que 

nos meses de Setembro e Novembro, os valores obtidos por simulação são ligeiramente diferentes dos obtidos 

em monitorização, com diferenças de 0,79mg/l e 1,43 mg/l, respectivamente (Figura 5.6). 

Relativamente ao comportamento do oxigénio dissolvido em profundidade, os dados obtidos revelam que a 

massa de água permanece estratificada até Novembro. Em Dezembro verifica-se o aumento da concentração de 

oxigénio dissolvido à superfície, sendo este valor constante em profundidade (Figura 5.6). 

 

Figura 5.6- Variação do oxigénio dissolvido com a profundidade nos meses de 

Setembro a Dezembro. 

5.1.3. Carência bioquímica de oxigénio 

As Figuras 5.7, 5.8 e 5.9 apresentam a evolução da carência bioquímica em oxigénio dissolvido com a 

profundidade ao longo do ano, bem como os dados mensais obtidos em monitorização. 
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Analisando as figuras relativas aos vários meses do ano, é possível identificar-se uma diminuição gradual da 

concentração do CBO5 à superfície, desde Janeiro até ao mês de Novembro, verificando-se um pequeno aumento 

desta concentração por volta do início do mês de Dezembro. 

Em profundidade, os dados obtidos evidenciam de Janeiro a Agosto uma homogeneização da coluna de água, 

com valores de CBO5 constantes em profundidade (Figura 5.7  e Figura 5.8). A partir do mês de Setembro (Figura 

5.9), a coluna de água evidencia um gradiente de concentração decrescente em profundidade. Durante este mês 

verifica-se a uniformização da coluna de água até cerca dos 22 metros de profundidade, sendo apenas nos 

últimos 7 metros da albufeira que se registam valores de CBO5 decrescentes em profundidade. Nos dois meses 

seguintes, a estratificação expande-se progressivamente às camadas superiores, sendo em Novembro, o 

gradiente vertical de concentração praticamente evidente em toda a coluna de água. Em Dezembro, a coluna de 

água regressa à homogeneização verificada nos primeiros meses do ano, com um valor de CBO5 constante ao 

longo de toda a coluna de água. 

Os dados de monitorização utilizados indicam que os valores de CBO5 relativos aos meses de Janeiro a Dezembro, 

são inferiores a 3 mg/l, não especificando concretamente qual o valor registado em cada mês. Como tal, e 

atendendo ao facto de que os valores de concentração obtidos por simulação são em todos os meses, inferiores 

ao valor designado nas campanhas de monitorização, considera-se que o ajustamento conseguido pelo modelo 

foi satisfatório.  

 

Figura 5.7 – Variação da carência bioquímica de oxigénio com a profundidade nos 

meses de Janeiro a Abril. 
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Figura 5.8 – Variação da carência bioquímica de oxigénio com a profundidade nos 

meses de Maio a Agosto. 

 

Figura 5.9 – Variação da carência bioquímica de oxigénio com a profundidade nos 

meses de Setembro a Dezembro. 

5.1.4. pH 

As Figuras 5.10, 5.11 e 5.12 apresentam a evolução do pH com a profundidade ao longo do ano, bem como os 

dados mensais obtidos em monitorização. 

A coluna de água evidencia valores de pH constantes ao longo da coluna de água nos dois primeiros meses do 

ano (Figura 5.10). Em Março, verifica-se a estratificação da massa de água, com a diminuição dos valores de pH 

até cerca dos 5 metros de profundidade, mantendo a partir desta camada um valor de pH igual até à camada mais 

interna da albufeira. O comportamento no mês de Abril é semelhante evidenciando no entanto uma diminuição 

dos valores de pH até cerca dos 15 metros de profundidade. O pH presente nas camadas mais internas da 

albufeira é idêntico nos dois meses. 
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O pH simulado para os quatro primeiros meses apresenta-se à excepção do mês de Abril, desfasado com os 

valores registados em monitorização. Apesar de tudo, os valores determinados acompanham a tendência mensal 

evidenciada pelos dados obtidos nas estações de monitorização, ou seja, os valores mais elevados de pH foram 

obtidos nos meses de Janeiro e Abril, e os meses de Fevereiro e Março apresentam valores idênticos, à 

semelhança do observado nas medições efectuadas na albufeira. 

 

Figura 5.10 – Variação do pH com a profundidade nos meses de Janeiro a Abril. 

De Abril para Maio a massa de água regista um ligeiro aumento do pH, permanecendo com um valor de 8,6 até ao 

final do mês de Agosto (Figura 5.11). Os valores de pH à superfície estão em perfeita sincronia com os obtidos em 

monitorização, à excepção do mês de Agosto, que apresenta um valor inferior ao registado em campo. Considera-

se assim, que a qualidade do ajustamento conseguido nestes quatro meses é satisfatória. 

O gradiente de pH observado ao longo da coluna de água nos dois meses anteriores torna-se mais acentuado nos 

quatro meses seguintes, com valores de pH progressivamente menores da superfície para o fundo. Em todos os 

meses, o valor de pH obtido na camada mais interna da albufeira foi de 8,2.  

 

Figura 5.11 – Variação do pH com a profundidade nos meses de Maio a Agosto. 
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O mês de Setembro (Figura 5.12) apresenta um acentuado gradiente de pH entre a superfície e o fundo, 

contrastando com a uniformidade dos valores de pH evidenciados ao longo da coluna de água no mês de 

Dezembro. Os ajustamentos à excepção do mês de Setembro, com um valor de pH próximo do medido em campo, 

são muito pouco satisfatórios. Contudo, as situações de desfasamento dos valores obtidos por simulação 

relativamente aos medidos em campo, podem estar de algum modo, relacionadas com o facto de os dados de 

entrada apresentarem em alguns casos, um valor não concordante com o comportamento esperado na massa de 

água ao longo dos meses do ano.  

 

Figura 5.12 – Variação do pH com a profundidade nos meses de Setembro a 

Dezembro. 

5.1.5. Azoto amoniacal 

As Figuras 5.13, 5.14 e 5.15 apresentam a evolução da concentração de azoto amoniacal em profundidade ao 

longo do ano, bem como os dados mensais obtidos em monitorização. 

Os resultados obtidos demonstram que é no mês de Janeiro que a massa de água apresenta os maiores valores 

de concentração de azoto amoniacal à superfície. Este facto é justificado pela lixiviação dos solos inundados, os 

quais arrastam para a albufeira quantidades apreciáveis de nutrientes. Nos meses seguintes, verifica-se um 

decréscimo da produtividade devido não só à sedimentação da matéria orgânica mas também a uma diminuição 

da afluência de nutrientes. 

No que respeita ao comportamento deste parâmetro ao longo da coluna de água, a observação da Figura 5.13 

mostra que em Janeiro e Fevereiro a concentração de azoto amoniacal se mantém igual em profundidade. A partir 

do mês de Março, a massa de água estratifica-se, apresentando nos dois últimos metros da albufeira valores de 

concentração de azoto amoniacal superiores aos registados nas restantes camadas de água. No mês de Abril, 

observa-se uma expansão do gradiente de concentração pronunciando-se na massa de água a partir dos 16 

metros de profundidade. 
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Nos meses de Janeiro a Abril, os dados disponibilizados revelam que à superfície a concentração de azoto 

amoniacal é inferior a 0,04 mg/l, não designando especificamente qual o valor registado. Como tal, nos meses de 

Janeiro a Março considera-se que o ajustamento conseguido é satisfatório, já que os valores simulados foram 

sempre inferiores ao designado pela monitorização. No mês de Abril, o ajustamento é pouco satisfatório, uma vez 

que o valor simulado ultrapassa em 0,02mg/l o valor referido em monitorização (Figura 5.13). 

 

Figura 5.13 – Variação do azoto amoniacal com a profundidade nos meses de 

Janeiro a Abril. 

Os meses de Maio a Agosto revelam valores de concentração de azoto amoniacal à superfície de 0,001mg/l 

(Figura 5.14). Mais uma vez, os valores de concentração registados na monitorização apontam para valores de 

concentração inferiores a 0,04 mg/l, não indicando especificamente qual o valor registado, pelo que se considera, 

tal como nos meses anteriores, que o ajustamento é satisfatório, já que os valores simulados são sempre 

inferiores ao valor determinado em monitorização.  

Durante estes meses, verifica-se a continuação do processo de estratificação iniciado em Março, com valores de 

concentração de azoto amoniacal decrescentes em profundidade. Nestes quatro meses, obteve-se na camada 

mais interna da albufeira uma concentração de azoto amoniacal de 0,002mg/l. 

 

Figura 5.14 – Variação do azoto amoniacal com a profundidade nos meses de 

Maio a Agosto. 
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A estratificação ténue evidenciada nos meses anteriores torna-se bem demarcada e evidente nos meses de 

Setembro a Outubro (Figura 5.15). O mês de Setembro evidencia desde a superfície um decréscimo da 

concentração de azoto amoniacal em profundidade. Por sua vez, nos meses de Outubro e Novembro, a coluna de 

água revela uma manutenção da concentração ao longo dos primeiros metros da albufeira, sendo que a partir dos 

5 metros (mês de Outubro) e dos 7 metros (mês de Novembro), os valores de azoto amoniacal decrescem em 

profundidade. Contudo, a partir dos 15 metros de profundidade, a tendência de decréscimo é invertida, 

processando-se um aumento da concentração de azoto amoniacal em profundidade, atingindo valores de 

concentração nas camadas mais profundas da albufeira superiores aos registados à superfície. No mês de 

Dezembro, a coluna de água revela uma completa homogeneização, com uma concentração de azoto amoniacal 

constante ao longo de toda a coluna de água. 

Nos meses de Setembro e Novembro, à semelhança do sucedido nos meses anteriores, os registos da 

monitorização indicam que os valores de concentração obtidos por amostragem são  inferiores 0,04 mg/l. Tal 

como nos casos anteriores, os valores obtidos por simulação não ultrapassam o indicado na monitorização, 

considerando-se como tal o ajustamento satisfatório. Pelo contrário, nos meses de Outubro e Dezembro, a 

monitorização estabelece um valor definido, revelando-se os valores obtidos por simulação desfasados com os 

mesmos. 

 

Figura 5.15 – Variação do azoto amoniacal com a profundidade nos meses de 

Setembro a Dezembro. 

5.1.6. Nitratos 

As Figuras 5.16, 5.17 e 5.18 apresentam a evolução da concentração de nitratos com a profundidade ao longo do 

ano, bem como os valores de concentração mensais obtidos em monitorização. 

Os resultados obtidos por simulação, para os quatro primeiros meses do ano, revelam a homogeneização da 

coluna de água, com a manutenção da concentração de nitratos ao longo da massa de água (Figura 5.16). 
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Nestes quatro meses, o melhor ajustamento conseguido foi no mês de Janeiro, com o modelo a apresentar uma 

concentração de nitratos à superfície igual à registada em monitorização. Nos meses de Fevereiro e Abril, os 

valores de concentração de nitratos à superfície, distam do valor medido em campo em cerca de 0,06mg/l, o que 

se considera um resultado satisfatório atendendo ao parâmetro em questão. Contrariamente, para o mês de Abril, 

observou-se um desfasamento acentuado entre o valor de campo e o valor obtido por simulação. 

 

Figura 5.16 – Variação dos nitratos com a profundidade nos meses de Janeiro a Abril. 

De Maio a Agosto, a coluna de água permanece homogeneizada, à semelhança dos meses anteriores, com 

valores de concentração de nitratos constantes ao longo da coluna de água. A partir de Agosto verifica-se uma 

ténue estratificação, com uma ligeira diminuição dos valores de concentração nas camadas mais superficiais da 

albufeira (Figura 5.17). 

Os ajustamentos conseguidos nestes quatro meses, foram pouco satisfatórios com os valores simulados à 

superfície, a excederem os resultados obtidos no campo, em todos os meses. Embora a qualidade dos 

ajustamentos efectuada não apresente a qualidade pretendida, os valores de concentração obtidos para os 

meses de Maio a Agosto, com concentrações progressivamente superiores, acompanham a tendência de 

aumento igualmente apresentada pelos dados de monitorização. 

 

Figura 5.17 – Variação dos nitratos com a profundidade nos meses de Maio a Agosto. 
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A partir do mês de Setembro, a estratificação acentua-se, sendo atingidos nos meses de Outubro e Novembro as 

maiores variações de concentração ao longo da coluna de água (Figura 5.18). Durante estes meses, o valor da 

concentração de nitratos aumenta em profundidade, sendo atingidos os valores máximos de concentração nas 

camadas de água da albufeira mais profundas. Em Dezembro, o gradiente de concentração é inexistente, 

revelando o regresso da homogeneização da coluna de água. Os ajustamentos conseguidos pelo modelo são 

satisfatórios nos meses de Novembro e Dezembro, enquanto nos dois restantes meses, o modelo apresentou 

valores simulados de concentração desfasados com os registados em monitorização. 

O comportamento evidenciado pela coluna de água, nos últimos quatro meses do ano, levanta uma questão 

pertinente, que se prende com o aumento da concentração de nitratos em profundidade. A dúvida subjacente a 

este resultado, está associada ao facto de nas camadas mais profundas, onde o oxigénio dissolvido se apresenta 

em menor concentração, se favorecer a ocorrência de processos anaeróbios, ocorrendo reacções de 

desnitrificação. Como tal, seria esperado concentrações de nitratos baixas no hipolímion contrariamente aos 

resultados obtidos.  

 

Figura 5.18 – Variação dos nitratos com a profundidade nos meses de 

Setembro a Dezembro. 

5.1.7. Fosfatos 

As Figuras 5.19, 5.20 e 5.21 apresentam a evolução da concentração de fosfatos em profundidade ao longo do 

ano, bem como os valores de concentração mensais obtidos em monitorização. 

De Janeiro a Abril os resultados obtidos indicam um aumento gradual da concentração de fosfatos à superfície, 

tendência igualmente verificada pelos valores de concentração obtidos nas campanhas de monitorização. 

Durante estes meses, a coluna de água revela a inexistência de estratificação, com valores de concentração de 

fosfatos constantes em profundidade (Figura 5.19). 
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O ajustamento obtido para os quatro primeiros meses do ano considera-se satisfatório, atendendo ao facto de 

que os valores simulados distam do valor medido em campo no máximo em 0,006mg/l. Destes quatro meses o 

que apresentou um melhor ajustamento foi o mês de Fevereiro com um valor de concentração obtido por 

simulação com uma diferença de apenas 0,002mg/l face ao valor registado na monitorização. 

 

Figura 5.19 – Variação dos fosfatos com a profundidade nos meses de Janeiro a 

Abril. 

Contrariamente aos meses anteriores, os quatro seguintes revelam uma estratificação da massa de água, com a 

presença de um gradiente vertical de concentração crescente nos primeiros seis metros da coluna de água (Figura 

5.20). A partir de cerca dos seis metros de profundidade, a massa de água revela homogeneização, com valores 

de fosfatos constantes em profundidade. 

Dos ajustamentos efectuados, o mês de Maio é o menos desfasado em relação aos valores registados em 

monitorização. Considera-se que este mês, bem como os seguintes três meses apresentam um ajustamento 

pouco satisfatório relativamente à monitorização. 

 

Figura 5.20 – Variação dos fosfatos com a profundidade nos meses de Maio a 

Agosto. 
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Nos meses de Setembro a Novembro a estratificação na coluna de água é evidente observando-se nos três meses 

uma evolução da concentração de fosfatos na coluna de água semelhante. Nos primeiros quinze metros da 

coluna de água verifica-se uma concentração de fosfatos crescente em profundidade (Figura 5.21). A partir desta 

camada, a concentração de fosfatos decresce em profundidade, atingindo valores de concentração junto ao fundo 

superiores às registadas na superfície, no caso do mês de Outubro e de Novembro.  

No mês de Dezembro, o gradiente de concentração é anulado, sendo observados valores de concentração iguais 

ao longo de toda a coluna de água. 

Os ajustamentos foram pouco satisfatórios para os meses de Setembro e Novembro, com valores simulados 

desfasados dos observados em campo. Contudo, os valores simulados para Outubro e Dezembro distam do valor 

medido no campo em 0,004mg/l e 0,006 mg/l respectivamente, considerando-se o ajustamento conseguido 

satisfatório, atendendo ao parâmetro em questão. 

 

Figura 5.21 – Variação dos fosfatos com a profundidade nos meses de Setembro a 

Dezembro. 

5.1.8. Sólidos suspensos totais 

As Figuras 5.22, 5.23 e 5.24 apresentam a evolução da concentração dos sólidos suspensos totais em 

profundidade ao longo do ano, bem como os valores de concentração mensais obtidos em monitorização. 
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No primeiro mês do ano, a concentração de sólidos suspensos totais mantém-se homogénea ao longo da coluna 

de água. A partir do mês de Fevereiro, verifica-se a existência de um gradiente vertical de concentração, com 

valores de SST gradativamente superiores em profundidade (Figura 5.22). A concentração dos sólidos suspensos 

totais à superfície, bem como no fundo da albufeira, é menor de Janeiro para Abril. Mais uma vez, à semelhança 

do sucedido em parâmetro anteriores, nos meses de Fevereiro a Março os dados obtidos em campo à superfície 

apenas referenciam que o valor registado é inferior a 5mg/l, não designado qual o valor especifico da medição. 

Assim sendo, seguindo o critério estabelecido para os casos anteriores, o ajustamento efectuado para os meses 

três meses seguintes ao mês de Janeiro, é considerado satisfatório, já que os valores de concentração foram 

sempre inferiores ao valor referenciado pela monitorização.  

De Maio para Julho a estratificação evidenciada nos três meses antecedentes é acentuada, registando-se nos 

meses de Julho e Agosto uma perfeita estratificação da coluna de água (Figura 5.23). Nestes quatro meses a 

concentração de SST é diminuta à superfície, sendo progressivamente superior nas camadas mais internas da 

albufeira. Os ajustamentos são da mesma forma que nos meses anteriores considerados como satisfatórios pelo 

mesmo facto atrás indicado. 

O gradiente de concentração permanece na coluna de água nos meses de Setembro, Outubro e Novembro, sendo 

no entanto menos vincado que o registado nos meses anteriores. Em Dezembro, o valor de concentração de SST é 

igual em todas as profundidades (Figura 5.24). No que respeita aos ajustamentos aos valores medidos em 

monitorização, o mês de Setembro é considerado satisfatório atendendo à inexistência de um valor definido, 

enquanto nos restantes três meses seguintes se considera que os valores simulados a superfície são desfasados 

com os valores especificados em monitorização. 

No geral, considera-se adequado o comportamento registado ao longo da coluna de água, com valores de 

concentração SST tendencialmente superiores em profundidade. Contudo, o valor de SST mais elevado obtido 

por simulação foi de 2,18 mg/l, no mês de Janeiro, apresentando nos restantes meses, valores de concentração 

bastante reduzidos e desfasados comparativamente aos obtidos em monitorização, pelo que se considera que a 

qualidade do ajustamento é muito fraca. 
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Figura 5.22 – Variação dos sólidos suspensos totais com a profundidade nos 

meses de Janeiro a Abril. 

 

 Figura 5.23 – Variação dos sólidos suspensos totais com a profundidade nos 

meses de Maio a Agosto. 

 

Figura 5.24 – Variação dos sólidos suspensos totais com a profundidade nos 

meses de Setembro a Dezembro. 



 A Qualidade da Água na Albufeira do Alvito e o Empreendimento de Fins Múltiplos do Alqueva (EFMA) 75 

 

5.2. Cenário de transferência – albufeira do Alvito na presença de 
afluências naturais e provindas do Alqueva 

5.2.1. Oxigénio dissolvido 

Os resultados obtidos para o oxigénio dissolvido, ao longo do ano, para o cenário formulado, são apresentados 

pelas Figuras 5.26, 5.28 e 5.30. São apresentadas igualmente junto de cada um dos grupos de meses simulados, 

as figuras correspondentes ao cenário de referência (Figura 5.25, Figura 5.27 e Figura 5.29). 

Os resultados obtidos no cenário de transferência revelam que a coluna de água se mostra desde Janeiro 

estratificada, com valores de oxigénio dissolvido decrescentes em profundidade. Com o decorrer dos meses, a 

concentração de oxigénio é progressivamente menor, tanto à superfície, como em profundidade. Em Abril, a 

massa de água apresenta uma concentração de oxigénio dissolvido nula no hipolímion da albufeira. 

 

Figura 5.25 – Variação do oxigénio dissolvido com a profundidade nos meses de Janeiro a Abril no 

cenário de referência. 

 

Figura 5.26    –    Variação do oxigénio dissolvido com a profundidade nos meses de Janeiro a Abril no 

cenário de transferência de água do Alqueva. 
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De Maio a Novembro, o declínio da concentração de oxigénio dissolvido ao longo da coluna de água acentua-se, 

atingindo-se valores nulos, desde os 3 e os 5 metros de profundidade da albufeira. (Figura 5.28 e Figura 5.30). O 

pior cenário é verificado no meses de Agosto e Setembro, com a massa de água a evidenciar uma situação de 

anaerobiose a partir dos três metros de profundidade (Figura 5.28 e Figura 5.30).  

Em Dezembro verifica-se a homogeneização da coluna de água, com a existência de oxigénio dissolvido até nas 

camadas mais internas da albufeira (Figura 5.30). 

 

Figura 5.27 – Variação do oxigénio dissolvido com a profundidade nos meses de Maio a Agosto no 

cenário de referência. 

 

Figura 5.28 – Variação do oxigénio dissolvido com a profundidade nos meses de Maio a Agosto no 

cenário de transferência de água do Alqueva. 
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Figura 5.29 – Variação do oxigénio dissolvido com a profundidade nos meses de Setembro a 

Dezembro no cenário de referência. 

 

Figura 5.30 – Variação do oxigénio dissolvido com a profundidade nos meses de Setembro a 

Dezembro no cenário de transferência de água do Alqueva. 

A observação dos resultados de ambos os cenários formulados, permite verificar que na generalidade dos meses 

simulados, os valores de oxigénio dissolvido obtidos ao longo da coluna de água no cenário de transferência de 

água do Alqueva, são inferiores aos obtidos no cenário de referência. Enquanto na presença de apenas afluências 

naturais, a albufeira do Alvito apresentava até nos meses mais quentes, oxigénio dissolvido na camada 

hipolimnética, com a adução de água do Alqueva, a albufeira em estudo denota desde cedo a existência de 

valores de oxigénio dissolvido nulos nas camadas de água junto ao fundo, anaerobiose que se expande às 

camadas adjacentes com o decorrer dos meses. 



78  A Qualidade da Água na Albufeira do Alvito e o Empreendimento de Fins Múltiplos do Alqueva (EFMA) 

 

5.2.2. Carência bioquímica de oxigénio 

Os resultados obtidos para a carência bioquímica de oxigénio, ao longo do ano, para o cenário formulado, são 

apresentados pelas Figuras 5.32, 5.34 e 5.36. São apresentadas igualmente junto de cada um dos grupos de 

meses simulados, as figuras correspondentes ao cenário de referência (Figura 5.31, Figura 5.33 e Figura 5.35). 

Os resultados obtidos no cenário de transferência revelam de Janeiro a Novembro a existência de um gradiente 

vertical de concentração ao longo da coluna de água. Nos meses de Janeiro, Fevereiro, Abril, Maio e Junho, 

assiste-se a uma diminuição da concentração de CBO5 em profundidade na massa de água, contrastando com os 

meses de Março e de Julho a Novembro em que esta concentração aumenta em profundidade. Em Dezembro, a 

coluna de água denota uma homogeneização com a manutenção da concentração de CBO5 em profundidade. 

De Março a Dezembro os resultados obtidos no cenário de transferência são superiores aos determinados no 

cenário de referência, tanto à superfície, como em profundidade. Por sua vez, no mês de Janeiro o valor de 

concentração no fundo da albufeira é inferior ao registado no cenário de referência, o mesmo acontecendo no 

mês de Fevereiro tanto à superfície como em profundidade. 

 

Figura 5.31 – Variação da carência bioquímica de oxigénio com a profundidade nos meses de 

Janeiro a Abril no cenário de referência. 
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Figura 5.32 – Variação da carência bioquímica de oxigénio com a profundidade nos meses de 

Janeiro a Abril no cenário de transferência de água do Alqueva. 

 

Figura 5.31 – Variação da carência bioquímica de oxigénio com a profundidade nos meses de Maio 

a Agosto no cenário de referência. 

 

Figura 5.33 – Variação da carência bioquímica de oxigénio com a profundidade nos meses de 

Maio a Agosto no cenário de transferência de água do Alqueva. 
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Figura 5.34 – Variação da carência bioquímica de oxigénio com a profundidade nos meses de 

Setembro a Dezembro no cenário de referência. 

 

Figura 5.35 – Variação da carência bioquímica de oxigénio com a profundidade nos meses de 

Setembro a Dezembro no cenário de transferência de água do Alqueva. 

5.2.3. Azoto amoniacal 

As Figuras 5.38, 5.40 e 5.42 apresentam a evolução da variação do parâmetro azoto amoniacal em profundidade, 

ao longo do ano. São apresentadas igualmente junto de cada um dos grupos de meses simulados, as figuras 

correspondentes ao cenário de referência (Figura 5.37, Figura 5.39 e Figura 5.41).  

Os resultados obtidos por simulação evidenciam desde Janeiro a existência de um gradiente vertical de 

concentração de azoto amoniacal ao longo da coluna de água (Figura 5.38). Dos quatro primeiros meses do ano, 

Abril é o que regista a maior variação de concentração entre a superfície e o fundo da albufeira, com valores de 

concentração entre 0,08mg/l e 0,24 mg/l, respectivamente. 
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Figura 5.37 – Variação do azoto amoniacal com a profundidade nos meses de Janeiro a Abril no 

cenário de referência. 

 

Figura 5.38 – Variação do azoto amoniacal com a profundidade nos meses de Janeiro a Abril no 

cenário de transferência de água do Alqueva. 

O gradiente vertical de concentração é progressivamente mais vincado com o decorrer dos meses, sendo mês a 

mês, atingidos valores de concentração superiores nas camadas hipolimnéticas da albufeira (Figura 5.40 e Figura 

5.42). É no mês de Novembro, que a massa de água revela os valores máximos de azoto amoniacal, tanto à 

superfície como nas camadas mais profundas da albufeira (Figura 5.42). O gradiente de concentração é dissipado 

no mês de Dezembro, mostrando-se a coluna de água homogénea com uma concentração de azoto amoniacal 

constante em profundidade. 
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Figura 5.39 – Variação do azoto amoniacal com a profundidade nos meses de Maio a Agosto no 

cenário de referência 

 

Figura 5.40 – Variação do azoto amoniacal com a profundidade nos meses de Maio a Agosto no 

cenário de transferência de água do Alqueva. 

 

Figura 5.41 – Variação do azoto amoniacal com a profundidade nos meses de Setembro a 

Dezembro no cenário de referência. 
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Figura 5.42 – Variação do azoto amoniacal com a profundidade nos meses de Setembro a 

Dezembro no cenário de transferência de água do Alqueva. 

A análise das figuras dos cenários elaborados permitem verificar que, na generalidade dos meses, os valores de 

azoto amoniacal obtidos no cenário de transferência de água do Alqueva, são superiores aos evidenciados na 

albufeira do Alvito em regime natural, nomeadamente durante os meses de Primavera – Verão.  

Considera-se que as diferenças registadas entre o cenário de referência e o de transferência de água do Alqueva, 

se devem principalmente à mudança de regime de afluências à albufeira do Alvito. Em regime natural, durante os 

meses de Verão não existem praticamente nutrientes na albufeira do Alvito, em detrimento do seu consumo e 

inexistência de novas reentradas face à ausência de afluências. Com a entrada em funcionamento do túnel de 

ligação Loureiro – Alvito, o caudal afluente à albufeira em estudo, aumenta significativamente, até mesmo 

durante os meses de Verão, carregando consigo alguns nutrientes. A introdução de grandes quantidades de 

água, durante estes meses, mesmo com baixas concentrações de nutrientes, influência o regime de 

produtividade natural da albufeira em estudo. 

Atendendo à classificação proposta pelo INAG e relativamente ao azoto amoniacal, à superfície a água da 

albufeira do Alvito, na ausência de transferência de água do Alqueva, é classificada como não poluída 

(concentração máxima de 0,06m/l), enquanto com as afluências provindas do Alqueva, as concentrações obtidas 

correspondem a uma água fracamente poluída (concentração máxima de 0,497 mg/l). 

Nas camadas de água mais internas da albufeira, os dados obtidos por simulação no cenário de referência, para o 

parâmetro azoto amoniacal, conduzem a que a água seja classificada como sem poluição (Classe A – INAG), 

classificação que decai para poluída (Classe C – INAG) após adução de água proveniente do Alqueva. 
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5.2.4. Nitratos 

As Figuras 5.44, 5.46 e 5.48 apresentam a evolução da variação do parâmetro azoto amoniacal em profundidade, 

ao longo do ano. São apresentadas igualmente junto de cada um dos grupos de meses simulados, as figuras 

correspondentes ao cenário de referência (Figura 5.43, Figura 5.45 e Figura 5.47).  

Os resultados obtidos evidenciam que a massa de água denota desde o início do ano um gradiente vertical de 

concentração ao longo de praticamente toda a coluna de água (Figura 5.44). O máximo gradiente vertical de 

concentração é obtido no mês de Agosto, com uma variação de concentração de 2,31mg/l entre a superfície e o 

fundo. É durante este mês, bem como nos restantes meses de Verão, que os dados simulados registam os 

menores valores de concentração de nitratos, tanto à superfície, como em profundidade (Figura 5.46 e Figura 

5.48).  

 

Figura 5.43 –  Variação dos nitratos com a profundidade nos meses de Janeiro a Abril no cenário de 

referência. 

 

Figura 5.44 – Variação dos nitratos com a profundidade nos meses de Janeiro a Abril no cenário de 

transferência de água do Alqueva. 
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Figura 5.45 – Variação dos nitratos com a profundidade nos meses de Maio a Agosto no cenário de 

referência. 

 

Figura 5.46 –  Variação dos nitratos com a profundidade nos meses de Maio a Agosto no cenário de 

transferência de água do Alqueva. 

A partir de Outubro, verifica-se uma atenuação da estratificação evidenciada nos meses anteriores, atingindo a 

massa de água no mês de Dezembro uma perfeita homogeneização, com a manutenção da concentração de 

nitratos ao longo de toda a coluna de água (Figura 5.48). 

 

Figura 5.47 – Variação dos nitratos com a profundidade nos meses de Setembro a Dezembro no 

cenário de referência. 
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Figura 5.48 – Variação dos nitratos com a profundidade nos meses de Setembro a Dezembro no 

cenário de transferência de água do Alqueva. 

À semelhança do sucedido no cenário de referência, os resultados evidenciam que nos meses em que a massa de 

água revela estratificação, a concentração de nitratos é superior em profundidade, comportamento divergente do 

que seria previsível. De facto, o esperado seriam valores de concentração de nitratos mínimos junto ao fundo, em 

resultado dos processos anaeróbios que se processam nas camadas mais internas da albufeira, que conduzem a 

reacções de desnitrificação, com consequente transformação do nitrato em azoto amoniacal. 

Comparativamente aos valores registados no cenário de referência, os obtidos após transferência, revelam na 

quase totalidade dos meses, valores de concentração de nitratos superiores quer em superfície, quer em 

profundidade. Apenas nos meses de Julho a Setembro, nas camadas mais internas da albufeira, no cenário de 

transferência, se obtiveram valores inferiores aos registados no cenário de referência. 

A concentração máxima de nitratos obtida no cenário de referência é de 1,09mg/l à superfície e 2,13mg/l na 

camada de água mais interna da albufeira, enquanto no cenário de transferência de água do Alqueva os valores 

de concentração máxima ascendem para 3,59mg/l à superfície e 4,16mg/l junto ao fundo.  

Embora os resultados obtidos por simulação no cenário de transferência de água do Alqueva sejam, na 

generalidade, superiores aos obtidos no cenário de afluências naturais ao Alvito, a água do Alvito relativamente 

aos nitratos, permanece como sem poluição ao longo de toda a coluna de água, de acordo com a classificação do 

INAG. 

5.2.5. Fosfatos  

As Figura 5.50, 5.52 e 5.54 apresentam a evolução da variação do parâmetro fosfatos em profundidade, ao longo 

do ano. São apresentadas igualmente junto de cada um dos grupos de meses simulados, as figuras 

correspondentes ao cenário de referência (Figura 5.49, Figura 5.51 e Figura 5.53).  
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Os resultados obtidos por simulação indicam a existência de um gradiente vertical de concentração na coluna de 

água, ao longo de praticamente todo o ano. À excepção de Dezembro, em que a massa de água se encontra 

totalmente homogeneizada, todos os restantes meses, evidenciam o aumento da concentração de fosfatos em 

profundidade. 

É durante os meses de Verão e junto ao fundo que se registam as maiores concentrações de fosfatos, sendo 

igualmente evidenciado durante estes meses, diferenças de concentração entre a superfície e o fundo mais 

acentuadas (Figura 5.52). A maior concentração de fosfatos junto ao fundo da albufeira durante estes meses 

deve-se principalmente à libertação de fosfatos pelos sedimentos. De facto, durante os meses estivais, nas 

camadas mais internas da albufeira registam-se valores elevados de matéria orgânica, as quais conduzem a 

concentrações muito baixas de oxigénio dissolvido e à ocorrência de processos anaeróbios, promovendo a 

libertação de fosfatos pelos sedimentos. A estratificação térmica da albufeira promove a formação de camadas 

com diferentes densidades, o que consequentemente dificulta a subida dos fosfatos para as camadas 

superficiais, e implica elevadas concentrações de fosfatos no hipolímion. 

Os resultados obtidos no cenário de transferência de água são na generalidade dos meses superiores aos obtidos 

no cenário de referência. A concentração máxima de fosfatos obtida no cenário de transvase é cerca de 10,5 vezes 

superior ao valor registado na simulação efectuada para a albufeira do Alvito em regime natural.  

De acordo com a classificação proposta pelo INAG, em regime natural e relativamente a este parâmetro a água da 

albufeira do Alvito corresponde a uma água sem poluição, tanto à superfície como em profundidade. Após 

transferência de água provinda do Alqueva, as concentrações de fosfatos à superfície correspondem à 

semelhança do cenário de referência a uma água sem poluição, enquanto em profundidade, o incremento da 

concentração de fosfatos é responsável pelo decaimento da classe obtida no cenário de referência, para a classe 

fracamente poluída (Classe B). 

 

Figura 5.49 –  Variação dos fosfatos com a profundidade nos meses de Janeiro a Abril no cenário de 

referência. 
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Figura 5.50 – Variação dos fosfatos com a profundidade nos meses de Janeiro a Abril no cenário de 

transferência de água do Alqueva. 

 

Figura 5.51 –  Variação dos fosfatos com a profundidade nos meses de Maio a Agosto no cenário de 

referência. 

 

Figura 5.52 – Variação dos fosfatos com a profundidade nos meses de Maio a Agosto no cenário de 

transferência de água do Alqueva. 
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Figura 5.53 –  Variação dos fosfatos com a profundidade nos meses de Setembro a Dezembro no 

cenário de referência. 

 

Figura 5.54 – Variação dos fosfatos com a profundidade nos meses de Setembro a Dezembro no 

cenário de transferência de água do Alqueva. 

5.2.6. Sólidos suspensos totais 

As Figuras 5.56, 5.58 e 5.60 apresentam o perfil vertical da concentração de sólidos suspensos totais na albufeira 

do Alvito, ao longo do ano. São apresentadas igualmente junto de cada um dos grupos de meses simulados, as 

figuras correspondentes ao cenário de referência (Figura 5.55, Figura 5.57 e Figura 5.59). 

À superfície os resultados obtidos ao longo do ano demonstram o aumento da concentração de sólidos 

suspensos totais desde o mês de Janeiro até o mês de Junho (Figura 5.56 e Figura 5.58). A concentração de SST 

do mês de Julho é significativamente menor que a do mês a anterior, sendo atingido no mês de Agosto o valor 

mínimo de concentração deste parâmetro ao longo de toda a coluna de água. Nos meses seguintes, verifica-se 

um aumento gradual da concentração de SST, obtendo-se em Dezembro uma concentração de 6,09 mg/l (Figura 

5.60). 
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Em profundidade, os resultados obtidos evidenciam desde Janeiro a existência de um gradiente de concentração 

de SST ao longo da coluna de água (Figura 5.56). Enquanto no primeiro mês do ano, a coluna de água denota um 

aumento da concentração apenas entre os 10 e os 20 metros de profundidade, nos meses seguintes, a 

estratificação expande-se às camadas adjacentes, atingindo em Março a totalidade da coluna de água. É no mês 

de Março, na camada mais interna da albufeira, que se regista o maior valor de concentração obtido ao longo de 

todo o ano (88,04 mg/l).  

 

Figura 5.55 – Variação dos sólidos suspensos totais com a profundidade nos meses de Janeiro a 

Abril no cenário de referência. 

 

Figura 5.56 – Variação dos sólidos suspensos totais com a profundidade nos meses de Janeiro a 

Abril no cenário de transferência de água do Alqueva. 

O gradiente de concentração acentuado entre a superfície e o fundo permanece na coluna de água até cerca de 

Agosto, registando em todos os meses, à excepção deste último, um valor de concentração progressivamente 

superior em profundidade (Figura 5.58). Apenas no mês de Junho, se verifica dos 5 metros de profundidade até ao 

hipolímion da albufeira, um declínio da concentração deste parâmetro.  
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Figura 5.57 – Variação dos sólidos suspensos totais com a profundidade nos meses de Maio a 

Agosto no cenário de referência. 

 

Figura 5.58 – Variação dos sólidos suspensos totais com a profundidade nos meses de Maio a 

Agosto no cenário de transferência de água do Alqueva. 

A partir do mês de Setembro, o gradiente vertical de concentração é progressivamente atenuado, atingindo-se em 

Dezembro a total uniformização da coluna de água, com um valor de concentração de 6,09mg/l constante em 

profundidade (Figura 5.60). 

 

Figura 5.59 – Variação dos sólidos suspensos totais com a profundidade nos meses de Setembro a 

Dezembro no cenário de referência. 
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Figura 5.60 – Variação dos sólidos suspensos totais com a profundidade nos meses de Setembro a 

Dezembro no cenário de transferência de água do Alqueva. 

Observando-se os resultados obtidos para a exploração da albufeira do Alvito em regime natural e em situação de 

transvase, identifica-se claramente um elevado aumento da concentração de SST ao longo de toda a coluna de 

água e em todos os meses do ano.  

Em regime natural, o valor máximo de concentração de SST obtido à superfície foi de 2,18 mg/l, enquanto no 

cenário de transferência o valor obtido foi cerca de 14 vezes superior ao registado na presença de apenas 

afluências naturais. No cenário de referência, em todos os meses analisados, os valores de concentração de SST 

obtidos na simulação conduzem a que a água da albufeira, de acordo com a classificação do INAG, seja 

determinada como sem poluição. Por sua vez, os resultados obtidos no cenário de transferência, indicam uma 

degradação da qualidade da água no que diz respeito a este parâmetro, com a água a variar na generalidade dos 

meses analisados, entre poluída, muito poluída ou extremamente poluída. 
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6. Conclusões 

A importância estratégica do Empreendimento de Fins Múltiplos do Alqueva tem justificado a realização de 

diversos estudos de simulação da qualidade da água da albufeira do Alqueva, assim como das albufeiras que 

constituem o Subsistema Global de Rega. 

A modelação matemática surge como uma ferramenta indispensável à gestão da qualidade da água e 

estruturação das suas directrizes, permitindo conhecer e compreender de forma aprofundada os fenómenos que 

ocorrem nas linhas de água e albufeiras. 

A simulação da qualidade da água na albufeira do Alvito em dois cenários de exploração diferentes, um em 

regime natural e outro em exploração com água advinda do Alqueva, permitiu avaliar quais as principais 

consequências decorrentes da alteração da situação de referência. 

Numa albufeira como a do Alvito, em regime natural, não existem nutrientes no Verão, porque os que lá estavam 

foram já consumidos nesta época, sendo consequentemente a produtividade biológica praticamente nula. Com o 

transvase, a introdução de grandes quantidades de água, nomeadamente durante o período estival, vem 

obviamente alterar o sistema em termos de qualidade da água. 

No cômputo geral dos resultados obtidos por simulação, os parâmetros evidenciam uma degradação da 

qualidade da água após a adução de água proveniente da Bacia Hidrográfica do Guadiana.  

No caso do oxigénio dissolvido, as alterações são evidentes após a transferência de água, observando-se uma 

diminuição significativa de oxigénio dissolvido ao longo de toda a coluna de água. Nos meses de Verão, as 

concentrações de oxigénio dissolvido atingem os valores mais críticos, com concentrações nulas a partir dos 3 

metros de profundidade da albufeira.  

No que se refere aos sólidos suspensos totais, o cenário de transferência revela valores de concentração 

correspondentes, de acordo com a classificação proposta pelo INAG, a uma classe de água entre poluída, muito 

poluída ou extremamente poluída. Os resultados revelam um aumento significativo do valor deste parâmetro, 

relativamente ao cenário de referência, evidenciando que a transferência de água transportará consigo um 

elevada quantidade de material particulado em suspensão. 
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No caso dos fosfatos os valores obtidos por simulação no cenário de transferência do Alqueva são 

significativamente superiores aos registados no cenário de referência. Este incremento leva a que a classificação 

da água em regime natural, passe de uma situação sem poluição para fracamente poluída, de acordo com a 

classificação do INAG. Também no caso do azoto amoniacal a incorporação dos volumes provenientes da 

albufeira do Alqueva levam ao decaimento da classe sem poluição observada no cenário de referência para classe 

poluída. Por sua vez, a concentração de nitratos é também superior quando a albufeira recebe a água proveniente 

do Alqueva, não implicando contudo uma alteração da classe sem poluição obtida no cenário de exploração 

natural. 

O incremento destes nutrientes ao longo da coluna de água promove consequentemente alterações ao nível da 

produtividade do sistema, podendo ser responsável por modificações ao nível do estado trófico da albufeira.  

A dissertação em apreço evidenciando a potencial degradação da qualidade da água na albufeira do Alvito, após 

incorporação dos volumes da albufeira do Alqueva, contribui para a percepção da necessidade de se 

desenvolverem novos estudos, que permitam desenvolver medidas que minimizem as consequências 

potencialmente negativas da transferência de caudais, entre as duas albufeiras.  
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