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Sistema de Indicadores para a Caracterização da 

Qualidade de Águas Superficiais. Um Caso de Estudo 
 

RESUMO 
A Directiva Quadro da Água (DQA) iniciou uma nova era na política europeia da água, 

estendendo a protecção a todas as águas naturais. Tenta-se, com isso, conseguir o seu bom estado, 

utilizando o princípio da gestão baseada em bacias hidrográficas, estabelecendo a necessidade de 

introduzir preços da água para o seu uso sustentável e uma aproximação combinada para o controlo da 

poluição. 

O armazenamento de água em albufeiras permite que se atinja um equilíbrio mais estável ao 

longo do ano entre a água existente e as necessidades de consumo da mesma, diminuindo a 

dependência do regime natural da água, tanto em caso de escassez, como de grandes excessos. Uma 

importante e essencial reserva de água em Portugal é a albufeira de Alqueva, que serve muitas vezes 

como meio receptor de efluentes domésticos e industriais e ainda das escorrências dos solos agrícolas 

e florestais existentes na respectiva bacia hidrográfica. A excessiva afluência de nutrientes, de material 

sólido e de matéria orgânica conduz à deterioração da qualidade da água, causando uma acumulação 

excessiva de nutrientes, em particular azoto e fósforo, elementos essenciais para a ocorrência de 

eutrofização. A necessidade de estabelecer uma metodologia para a caracterização da qualidade das 

águas superficiais sujeitas a eutrofização, conduz à construção de um sistema de indicadores 

ambientais. 

A grande diversidade de sistemas de indicadores ambientais descritos na literatura aconselha a 

focagem e organização dos indicadores em torno de um modelo conceptual coerente e de fácil 

compreensão. O modelo DPSIR (Driving Forces - Pressures – State – Impact – Responses) é um 

sistema de indicadores largamente difundido, que reflecte uma análise das relações entre o sistema 

ambiental e o sistema humano. 

Este modelo conceptual foi aplicado no presente trabalho para a caracterização da qualidade 

da água na albufeira de Alqueva e seus afluentes. As temáticas estudadas foram: contaminação 

bacteriana, estado de oxigenação, eutrofização, estado físico-químico e metais pesados. Para cada 

temática foram definidos os indicadores de forças motrizes, pressão, estado, impacto e resposta, 

embora apenas se tenha aprofundado a temática dos indicadores de estado para a área de estudo. 

A informação sobre o estado da qualidade da água foi obtida de acordo com os dados 

disponíveis na Rede Nacional de Qualidade da Água, numa série de quatro anos: 2001, 2002, 2003 e 

2004. Os indicadores de estado das temáticas consideradas foram calculados mensal e anualmente. 
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A System of Indicators for Surface Water Quality 

Assessment. A Case of Study. 

 
ABSTRACT  

  

Water Framework Directive (WFD) started a new age in European water policy, extending the 

protection to all the natural waters. The goal is to obtain a good condition for water applying the 

principle of management based on river basins, establishing the need for introducing water prices for 

its sustainable use and a combined approach for pollution control. 

The water storage by dams allows reaching a more steady balance throughout the year, 

diminishing the dependence of the natural water regimen, as much in scarcity case, as of great 

excesses. An important and essential water reserve in Portugal is the reservoir of Alqueva, which 

receives domestic and industrial effluents and agricultural and forest runoff. The extreme affluence of 

nutrients, solid material and organic substances leads to the deterioration of water quality, causing 

accumulation of nutrients, in particular nitrogen and phosphorus, essential elements for eutrophication 

phenomena occurrence. The need for establishing a methodology to assess the quality of surface 

waters under eutrophication, leads to the construction an environmental indicator system. 

The great variety of environmental indicators described in literature advises to the focus and 

organization of the indicators around a current conceptual model and of easy understanding. Model 

DPSIR (Driving Forces - Pressures - State - Impact - Responses) reflects an analysis of the relations 

between the environmental system and the human system. 

This conceptual model was applied in the present work for the assessment of the water quality 

in the reservoir of Alqueva and its tributaries. The thematic studied were: bacterial contamination, 

oxygenation state, eutrophication, physical-chemical state and heavy metals. For each thematic the 

indicators of forces, pressure, state, impact and responses were defined, although only the thematic of 

state indicators was developed in a more detailed approach. 

The information on the water quality was obtained from the available data in the National 

Water Quality Monitoring System, in a four years series: 2001, 2002, 2003 and 2004. The state 

indicators were determined both mensal and annually. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

1.1 Objectivos e Enquadramento 
 

A água é um recurso natural com características muito especiais, indispensável ao 

homem e aos outros seres vivos. É insubstituível em muitas das suas aplicações e renovável, 

contrariamente à generalidade dos recursos naturais. 

Embora existindo em grande quantidade no nosso planeta, a maior parte da água 

apresenta-se salgada e, consequentemente, de difícil aproveitamento para a quase totalidade 

das utilizações humanas correntes. Por outro lado, uma grande percentagem de água doce 

encontra-se em estado sólido, nas calotes polares, não sendo provável, nem aconselhável, a 

sua utilização. 

A água no planeta apresenta ainda uma distribuição irregular no espaço e no tempo, 

sendo flagrante o contraste entre regiões secas e húmidas e entre períodos de cheia e de 

estiagem de cursos de água. É também relevante a influência de condicionamentos 

administrativos ou políticos, como os que se colocam em bacias hidrográficas que se 

estendem por diferentes países. Em Portugal este facto é particularmente relevante, já que os 

seus três principais rios nascem em Espanha, e é nesse país que se localiza a maior parte da 

área das respectivas bacias hidrográficas.  

Com a Directiva Quadro da Água (DQA) iniciou-se uma nova era na política europeia 

de gestão da água. Estabeleceram-se padrões de qualidade da água e limites de emissão para a 

indústria e para a agricultura. De acordo com esta Directiva todas as águas devem ser objecto 

de estudo e protecção, introduzindo-se o conceito de gestão baseada em bacias hidrográficas, 

a noção de uso sustentável da água (principio do utilizador /pagador) e o controlo da poluição 

(Costa e Monke, 2002). 

O armazenamento de água em albufeiras nos vários sistemas hídricos permite que se 

atinja um equilíbrio mais estável ao longo do ano entre a água existente e as necessidades de 

consumo da mesma, diminuindo a dependência do regime natural da água, tanto em caso de 
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escassez, como de grandes excessos. Estas importantes e essenciais reservas de água para 

abastecimento público e industrial, produção de energia eléctrica, irrigação, recreio e lazer, 

são também, muitas vezes, o meio receptor de efluentes domésticos e industriais e ainda, das 

escorrências dos solos agrícolas e florestais. A afluência excessiva de nutrientes, materiais 

sólidos e matéria orgânica, conduz à deterioração da qualidade da água. 

Actualmente, procura-se garantir a defesa da saúde pública reformulando e instalando 

estações de tratamento de água e monitorizando a qualidade da água nas redes de 

abastecimento. No entanto, actividades diversas, ao desenvolverem-se num cenário paralelo, 

provocam a degradação das origens de água de abastecimento, tornando cada vez mais difícil 

e oneroso o tratamento necessário à sua potabilização e consequentemente a sua utilização 

sustentada. 

Um dos problemas que mais afecta a água das albufeiras é a eutrofização, processo de 

enriquecimento fitoplânctónico, devido à acumulação excessiva de nutrientes, em particular 

nitratos e fosfatos. Este processo pode ser acelerado por adição de nutrientes provenientes de 

escorrências superficiais oriundas da agricultura ou de águas residuais, ocasionando um 

excessivo crescimento de espécies algais e de plantas aquáticas, com efeitos indesejáveis na 

qualidade das águas. A entrada de volumosas quantidades de nutrientes e matéria orgânica, 

excedendo a capacidade assimilativa dos sistemas naturais receptores, tem vindo a provocar a 

aceleração deste processo (Magalhães e Vasconcelos, 2002). 

Ao longo dos tempos tem-se verificado a infestação de origens de água para consumo 

humano por algas, muitas vezes produtoras de toxinas. Esta é uma situação preocupante para 

as entidades responsáveis pelos sistemas de abastecimento de água para consumo humano, 

obrigando a adopção de outros tipos ou níveis de tratamento.  

Deste modo, é necessário estabelecer uma metodologia que caracterize o estado da 

qualidade das águas superficiais, aconselhando-se a construção de um sistema de indicadores 

ambientais. 

Os indicadores ambientais constituem um dos métodos possíveis para análise, 

tratamento e transmissão de informação ambiental, de modo a tornar os dados científicos mais 

facilmente utilizáveis por decisores, técnicos, políticos ou pelo público em geral. A 

informação sobre o ambiente é muitas vezes difícil de avaliar isoladamente, devendo um 

conjunto de indicadores ser o mesmo, ou tão próximo quanto possível, dos conjuntos de 

indicadores usados noutros países e noutras regiões do mesmo país, para se poder ter bases de 

comparação. Estes indicadores devem ainda, sempre que possível, demonstrar tendências de 
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evolução ou regressão, de forma a constituírem ferramentas de suporte à gestão operacional 

das massas hídricas, permitindo avaliar a eficácia das medidas de correcção adoptadas no 

contexto da qualidade da água.  

O presente trabalho teve como objectivo estabelecer uma metodologia que integre e 

relacione um conjunto de indicadores para avaliar a qualidade de águas superficiais, tendo 

como base o modelo DPSIR – Driving Forces, Pressure, State, Impact, Response (Forças 

Motrizes – Pressão – Estado – Impacto – Resposta). 

 A metodologia desenvolvida foi aplicada com maior incidência sobre os indicadores 

de estado (dada a dificuldade verificada na obtenção de dados de base) ao caso da área de 

influência do Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva (EFMA), no rio Guadiana. 

Procurou-se, assim, o estabelecimento de uma metodologia própria para a avaliação do estado 

geral da qualidade da água no EFMA. Esta metodologia foi aplicada na determinação de 

indicadores do estado da qualidade da água na albufeira de Alqueva e seus afluentes. 
 

1.2 Estrutura da Dissertação 

 
Este trabalho é constituído, para além deste capítulo introdutório, de mais sete 

capítulos.  

No capítulo 2 são referidos alguns aspectos gerais que se colocam ao planeamento e 

gestão dos recursos hídricos nacionais e a nível da União Europeia. 

No capítulo 3 é apresentada uma revisão do estado actual dos conhecimentos, focando 

as temáticas dos indicadores ambientais, dos indicadores ambientais em meios lênticos, dos 

modelos conceptuais de sistemas de indicadores e das metodologias para a caracterização da 

qualidade da água em meios hídricos superficiais (lagos, rios e estuários).   

No capítulo 4 é feita a apresentação da metodologia adoptada para a classificação da 

qualidade da água em meios hídricos superficiais, baseada nos estudos aplicados à avaliação 

da qualidade da água em rios e lagos da Estónia. 

No capítulo 5 é dada uma visão geral da caracterização da bacia hidrográfica do rio 

Guadiana, e da albufeira de Alqueva, apresentando-se sucintamente a legislação aplicável ao 

EFMA, as suas características, usos e pressões, para uma melhor compreensão dos problemas 

que mais influenciam a deterioração da qualidade da água nesta bacia. Aplica-se o modelo 

conceptual DPSIR para as forças motrizes, pressões, impactos e resposta, com base nos 
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indicadores mais relevantes para cada temática, para a caracterização da qualidade da água no 

caso de estudo. 

O capítulo 6 descreve, com pormenor, a metodologia utilizada e os resultados obtidos 

para a determinação do estado geral da qualidade da água na albufeira de Alqueva.  

O capítulo 7 descreve com pormenor a metodologia utilizada e os resultados obtidos 

para a determinação do estado geral da qualidade da água nos afluentes à albufeira de 

Alqueva.  

Por fim, no capítulo 8 são apresentadas as principais conclusões deste trabalho.   

É ainda apresentada a bibliografia consultada para o desenvolvimento deste trabalho, 

bem como sete anexos: (i) o anexo I refere-se aos elementos de qualidade para a 

caracterização do estado ecológico de lagos conforme previsto na DQA; (ii) o anexo II faz 

uma síntese das metodologias estudadas; (iii) o anexo III resume os dados de monitorização 

da qualidade da água; (iv) no anexo IV são apresentadas as séries temporais da alcalinidade 

usadas na definição do estado de referência; (v) o anexo V mostra os valores obtidos da 

correlação de Spearmsn´s Rank; (vi) o anexo VI apresenta os dados de monitorização 

considerados para o cálculo das classes de qualidade da água na albufeira; (vii) no anexo VII 

são apresentados os dados para o cálculo das classes de qualidade água dos afluentes à 

albufeira de Alqueva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                          CAPÍTULO 2 – ASPECTOS GERAIS DE PLANEAMENTO E DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS _________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ASPECTOS GERAIS DE PLANEAMENTO E DE GESTÃO DE 

RECURSOS HÍDRICOS  

 

No presente capítulo são referidos alguns aspectos do planeamento e gestão dos 

recursos hídricos. 

Ao nível da União Europeia, a Directiva Quadro da Água constitui o centro de todo o 

edifício legislativo relativo à água, estabelecendo um quadro de acção para o 

desenvolvimento de políticas integradas de protecção e melhoria da qualidade das águas, 

garantindo que todos os ecossistemas que dependam da água tenham um funcionamento 

adequado e que todos os usos da água só possam ser aceites se não colocarem em causa o 

bom funcionamento dos ecossistemas. 

Ao nível nacional, os desenvolvimentos mais importantes para o planeamento e gestão 

dos recursos hídricos compreendem o Plano Nacional da Água e os Planos de Bacia 

Hidrográfica. A Lei da Água que transpôs a Directiva Quadro da Água para a ordem jurídica 

nacional estabelece as bases e o quadro institucional para a gestão sustentável das águas em 

Portugal. 

 É feita uma abordagem às especificidades dos sistemas lênticos (lagos e albufeiras), 

referindo-se a sua complexidade, onde é necessário compreender os processos que 

condicionam a qualidade da água e a forma de actuar na sua preservação. É apresentado, 

ainda, o enquadramento legal para a caracterização e classificação destes sistemas.  
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2.1 Introdução 

 
Os recursos hídricos constituem um elemento fundamental para o desenvolvimento 

equilibrado de qualquer região. No entanto, a compatibilização das actividades humanas com 

esta realidade é um processo complexo sendo, por isso, uma matéria que carece de análise e 

planeamento numa perspectiva integrada, tendo em consideração horizontes de curto, médio e 

longo prazo (Cruz e Brito, 2002). 

As necessidades mundiais de água para utilização doméstica, urbana, industrial e 

agrícola têm crescido continuamente em consequência do progresso e do desenvolvimento 

industrial, tornando-se cada vez mais premente a necessidade de planear racionalmente a 

exploração e o domínio da água. 

Uma gestão correcta dos recursos hídricos pressupõe uma adequada politica de 

planeamento, assente numa abordagem integrada territorialmente e numa perspectiva 

qualitativa e quantitativa dos recursos disponíveis. O planeamento pode ser entendido como o 

procedimento organizado com vista à definição das melhores soluções para os problemas, 

presentes e futuros e é concretizado mediante planos de recursos hídricos, tendo como 

objectivos gerais as suas valorização, protecção e gestão, assegurando a harmonização com o 

desenvolvimento regional e sectorial, através da economia do seu emprego e racionalização 

dos seus usos (DL nº 45/94, 22 de Fevereiro). 

A avaliação das medidas a tomar deve ser simples e objectiva. Só uma avaliação de 

fácil compreensão e objectiva pode dar ideia do desempenho real das intervenções a realizar 

no âmbito da gestão dos recursos hídricos e ser comparável com outras. A implementação de 

políticas a adoptar deve considerar os meios técnicos e económicos necessários. A exigência 

de uma gestão integrada de recursos hídricos acentua-se pela existência de pressões crescentes 

que sobre eles são exercidas.  

No âmbito Europeu, a política comunitária da água exige que se tracem linhas de 

orientação comuns aos estados membros. A DQA permite estabelecer estas linhas de 

orientação para cada Estado Membro. 

A nível nacional os planos de recursos hídricos compreendem, de acordo com o 

estabelecido pelo Decreto de Lei nº 45 /94, de 22 de Fevereiro, o Plano Nacional da Água 

(PNA), que abrange todo o território nacional e os planos de bacia hidrográfica (PBH), 

referentes a cada uma das bacias. 
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2.2 Directiva Quadro da Água  

 
A DQA estabelece um quadro para o desenvolvimento de politicas integradas de 

gestão da água, pelos órgãos comunitários e pelas administrações nacionais e regionais dos 

Estados – Membros. Estas políticas envolvem a gestão integrada dos recursos hídricos no 

quadro das bacias hidrográficas definidas pelos respectivos limites topográficos (as pequenas 

bacias hidrográficas podem ser agrupadas numa única região hidrográfica, ou agregadas a 

bacias hidrográficas contíguas de maior dimensão), independentemente dos limites 

administrativos, englobando, assim, todos os meios hídricos de uma bacia hidrográfica: rios e 

canais, lagos e albufeiras, aquíferos (os aquíferos que se estendam por mais do que uma bacia 

hidrográfica são inseridos na bacia hidrográfica dominante, para efeito da formulação e 

implementação das medidas de gestão e protecção integrada dos recursos hídricos), estuários 

e águas costeiras (Henriques, 1999). 

A DQA representa uma alteração estratégica relativamente às directivas que estavam 

em vigor, imprimindo objectivos ambientais para as águas de superfície, que têm de ser 

devidamente adaptados pelos estados membros às condições específicas das águas de cada 

região hidrográfica.  

A DQA tem por finalidades prevenir, conservar e melhorar o ambiente aquático no 

espaço da União Europeia (UE). O controlo da quantidade da água disponível é também um 

elemento de garantia da boa qualidade da água e, portanto, o controlo quantitativo deve ser 

entendido como contributo para o objectivo de garantia de uma boa qualidade. É incontestável 

que a quantidade e a qualidade da água são aspectos que estão relacionados na protecção do 

ambiente aquático e nas utilizações da água. 
 

2.2.1 Objectivos Ambientais Para Águas de Superfície  
 

O estado das águas de superfície é a expressão global do estado em que se encontra 

um determinado meio hídrico de superfície, definido em função do pior dos estados, 

ecológico ou químico, desse meio. 

A DQA estabelece como objectivos ambientais, para as águas de superfície (Figura 

2.1), a prevenção da deterioração das águas e o “bom estado das águas”, que integra o “bom 

estado ecológico” e o “bom estado químico”, e que corresponde ao estado em que se encontra 

um meio hídrico de superfície quando os seus estados ecológico e químico são considerados 

pelo menos “bons”. 
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Objectivos ambientais para 
as 

águas de superfície 

 
Prevenção da deterioração  

das águas 

 
Bom estado das águas 

 
Bom estado ecológico 

 
Bom estado químico 

O “estado químico” está relacionado com a presença de substâncias químicas no 

ambiente aquático que, em condições naturais, não estariam presentes, e que são susceptíveis 

de causar danos significativos para a saúde humana e para a flora e fauna, pelas suas 

características de persistência, toxicidade, bioacumulação. O bom estado químico corresponde 

ao estado químico de uma massa de água de superfície em que as concentrações de poluentes 

não ultrapassam as normas de qualidade ambiental legalmente estabelecidas (Henriques, et al 

2000). 

Não sendo economicamente viável eliminar de uma só vez, ao nível da UE, todas as 

substâncias químicas susceptíveis de causar danos significativos no ambiente aquático, a 

DQA define os critérios de selecção das substâncias a eliminar prioritariamente, designadas 

por “substâncias prioritárias”, com base em medidas gerais a tomar. Estes critérios de 

selecção baseiam-se na combinação entre o seu grau de perigosidade e a exposição ambiental 

a essas mesmas substâncias. De entre as substâncias prioritárias devem ser seleccionadas as 

“substâncias prioritárias perigosas”, cuja presença no ambiente aquático deve ser eliminada 

ou reduzida a concentrações próximas das que se encontram em condições naturais. A DQA 

estabelece estratégias para a redução, cessação ou eliminação progressiva das descargas, 

emissões e perdas dessas substâncias, para as águas superficiais (Henriques et al., 2000). 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 2.1– Objectivos ambientais da DQA para as águas de superfície. 
 

O “estado ecológico” exprime a qualidade estrutural e funcional dos ecossistemas 

aquáticos associados às águas de superfície. Este conceito, cuja definição é especificada na 

DQA para os diferentes tipos de águas, engloba diversos parâmetros relativos à natureza 
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físico-química da água, às características hidrodinâmicas e à estrutura física dos meios 

hídricos, embora a ênfase seja posta nos parâmetros relativos às condições dos elementos 

bióticos dos ecossistemas aquáticos. A definição do estado ecológico é feita com base na 

avaliação dos parâmetros dos elementos de qualidade biológica, hidromorfológica e físico 

química da massa de água. (Henriques et al, 2000). 

O “estado ecológico” é expresso relativamente a uma “condição de referência”. Esta 

“condição de referência” é a situação dos ecossistemas aquáticos na ausência de qualquer 

influência antrópica significativa, ou seja, a situação que seria atingida, no limite, se cessasse 

toda a influência antrópica sobre o meios hídrico, e tivessem sido aplicadas todas as medidas 

para restaurar as condições hidromorfológicas, físico-químicas e bióticas pristinas (Henriques 

et al, 2000). 

No Anexo I são referidos os elementos de qualidade constantes da DQA para a 

classificação do estado ecológico de lagos.  

O estado ecológico geral é classificado em cinco níveis: 

1) Excelente – Nenhumas ou muito poucas alterações antropogénicas dos valores dos 

elementos de qualidade físico-químicos hidromorfológicos do tipo de massa de águas 

de superfície em relação aos normalmente associados a esse tipo em condições não 

perturbadas. Os valores dos elementos de qualidade biológica do tipo de massa de 

águas de superfície correspondem a esse tipo de meio hídrico em condições não 

perturbadas. São as condições que deverão ser adoptadas como condições de 

referência. 

2) Bom – Os valores dos elementos de qualidade biológica do tipo de massas de água de 

superfície apresentam baixos níveis de distorção resultantes de actividades 

antropogénicas, mas só se desviam ligeiramente dos normalmente associados a esse 

tipo de massas de água de superfície em condições não perturbadas. 

3) Razoável – Os valores dos elementos de qualidade biológica do tipo de massa de água 

de superfície desviam-se moderadamente dos normalmente associados a esse tipo de 

massas de água de superfície em condições não perturbadas. Os valores mostram 

sinais moderados de distorção resultante da actividade antropogénica. 

4) Medíocre – Os valores dos elementos de qualidade biológica apresentam alterações 

consideráveis relativamente aos normalmente associados a esse tipo de massas de água 

de superfície em condições não perturbadas. 

 



                          CAPÍTULO 2 – ASPECTOS GERAIS DE PLANEAMENTO E DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS _________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 10

5) Mau – Os valores dos elementos de qualidade biológica apresentam alterações graves 

relativamente aos normalmente associados a esse tipo de massa de água de superfície 

em condições não perturbadas. 

O “bom estado ecológico” é definido como o estado de uma massa de água de superfície 

que, embora sujeito a influência significativa das actividades humanas, se traduz por um 

pequeno desvio relativamente à “condição de referência”. (Henriques et al., 2000). 

 

2.2.2 Objectivos Ambientais Para Meios Hídricos Artificiais ou Fortemente 

Modificados  
 

Para os meios hídricos cujas características hidromorfológicas tenham sido alteradas 

pelas actividades humanas de tal forma que tenham resultado numa mudança substancial 

relativamente ao tipo de meios hídricos de referência, como é o caso das albufeiras, dos canais 

e dos portos, designados como “meios hídricos artificiais ou fortemente modificados”, o 

conceito de “bom estado ecológico” é substituído na DQA pelo conceito de “bom potencial 

ecológico” As condições gerais para um “bom potencial ecológico passam por os elementos 

de qualidade físico-químicos, as concentrações de nutrientes, a temperatura e o pH se 

encontrarem dentro dos valores estabelecidos como admissíveis, de forma a garantir o 

funcionamento do ecossistema.  

 

2.3 Bacia Hidrográfica 

2.3.1 Conceitos 
 

A DQA define bacia hidrográfica como a área terrestre a partir da qual todas as águas 

flúem, através de uma sequência de ribeiros, rios e eventualmente lagos para um determinado 

ponto de um curso de água (geralmente um lago ou uma confluência de rios) (DQA, 2000). 

Por seu lado, o glossário do inventário nacional de sistemas de abastecimento de água 

e de águas residuais define bacia hidrográfica como a área terrestre a partir da qual todas as 

águas flúem, através de uma sequência de ribeiros, rios e eventualmente lagos para o mar, 

desembocando numa única foz, estuário ou delta. 

De acordo com a Lei de Bases do Ambiente, a bacia hidrográfica é a unidade de 

gestão dos recursos hídricos, a qual deverá ter em conta as suas implicações socio-

económicas, culturais e internacionais. (Lei nº11/87, de 7 de Abril). Ao nível da bacia 

hidrográfica, a gestão dos recursos hídricos deve ter em conta nomeadamente as 
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disponibilidades, necessidades, estrangulamentos e potencialidades, bem como os objectivos 

de curto, médio e longo prazo com vista ao desenvolvimento da região onde está inserida e as 

suas potenciais implicações internacionais.  

Estas definições, contêm um conjunto de atributos, que é necessário ter em conta 

quando se efectua o estudo de bacias hidrográficas, pois eles condicionam os processos que 

determinam a qualidade da água. 

Subentende-se que a bacia hidrográfica é constituída por um determinado volume de 

água subterrânea e uma superfície de intercepção, percorrida por uma rede hidrográfica1 

concentrando os escoamentos superficiais. 

Os limites topográficos de uma bacia hidrográfica e, particularmente, da sua superfície 

de intercepção, não são fáceis de determinar, pois a maior parte das vezes há falta de 

informação sobre o seu funcionamento e no que respeita à sua parte subterrânea. 

Os limites funcionais de uma bacia hidrográfica são constituídos pela superfície que 

envolve o sistema, dependem apenas do relevo da bacia, e são, em geral, facilmente 

perceptíveis no solo. Estes limites podem sofrer alterações quer através de causas naturais 

(alteração da geometria superficial ou interna), quer devido a alterações externas (captações 

de água, escavações ou aterro). 

Uma análise de recursos hídricos numa dada bacia hidrográfica engloba, em geral: 

(i). A caracterização das entradas (em geral, precipitações, ou, tratando-se de partes de 

bacias hidrográficas, eventualmente, caudais superficiais ou subterrâneos provenientes 

de outras zonas da bacia); 

(ii). A caracterização das saídas (evaporação, evapotranspiração, caudais superficiais ou 

subterrâneos a jusante da bacia hidrográfica); 

(iii). A caracterização dos diferentes ciclos de utilização da água a considerar na zona em 

causa, incluindo a sua retirada dos corpos de água (captação), tratamento, 

armazenamento, distribuição, utilização, recolha, novo tratamento e devolução aos 

mesmos ou a outros corpos de água. 
 

2.3.2 Gestão Ambiental das Bacias Hidrográficas 
 

Pode entender-se a gestão ambiental de uma bacia hidrográfica como o processo de 

articulação das acções dos diferentes agentes sociais que interagem num dado espaço com 

vista a garantir a adequação dos meios de exploração dos recursos ambientais – naturais, 
                                                           
 
1- Rede hidrográfica: conjunto de canais que concentram o escoamento superficial de origem diversa 
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económicos e sócio culturais – às especificidades do meio ambiente, com base em princípios e 

directrizes previamente acordados/definidos (Frank, 1995). 

Assim, a gestão ambiental é um instrumento pelo qual se pode chegar a um processo 

de desenvolvimento sustentado, que deverá ser o objectivo de longo prazo de qualquer 

iniciativa de gestão ambiental. 

A gestão ambiental das bacias hidrográficas é necessária devido ao aumento da 

variedade e multiplicidade dos problemas de degradação dos recursos ambientais. É 

igualmente necessária a partir do momento em que determinado problema é identificado, 

assim como as condicionantes que o geraram, exigindo a aplicação de tecnologias e 

mecanismos administrativos adicionais. Este facto mostra que a solução não se reduz a um 

simples investimento de recursos, à aplicação de tecnologias ou à criação de um órgão para o 

seu controlo.  

A gestão ambiental das bacias engloba um vasto leque de actividades (Frank, 1995), 

tais como: 

(i). Recuperação, conservação, protecção ou preservação dos recursos naturais, por 

exemplo (solo, fauna, flora, minerais) das bacias hidrográficas.  

(ii). Aproveitamento e controlo da água ou dos recursos hídricos com fins sectoriais ou 

multisectoriais. Estas actividades têm como objectivos planear, projectar e construir 

obras hidráulicas para satisfazer as múltiplas necessidades de água, contribuindo para 

o desenvolvimento social e económico, assim como para controlo de inundações e 

secas. Pretendem ainda promover o controlo e a manutenção da qualidade da água nas 

bacias para poder reutilizá-la e evitar a degradação do ambiente e as ameaças à saúde.  

(iii). Fomento do bem-estar do homem, enquanto utilizador. 
 

2.4 Instrumentos Legais Para a Gestão de Recursos Hídricos em Portugal  

 
2.4.1 Plano Nacional da Água  
 

Do ponto de vista qualitativo, um elemento fundamental para a avaliação dos recursos 

hídricos é o conhecimento das cargas poluentes que existem nas bacias hidrográficas, 

traduzindo desta forma, as pressões que são exercidas sobre as massas de água em resultado 

das diferentes actividades que existem no território. 

 São as pressões que determinam o estado da qualidade das massas de água e do 

impacto que esse estado pode causar na saúde humana e nos ecossistemas. 
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No que diz respeito às águas superficiais, as suas fontes de contaminação podem ter 

origens distintas: nutrientes, metais pesados e micropolentes orgânicos (Figura 2.2). 

 
Figura 2.2 – Contaminação das águas superficiais. 

 

A concentração de nutrientes provenientes de fontes tópicas e difusas apresentou um 

forte crescimento durante as décadas de acentuado crescimento económico na Europa da pós-

guerra. Desde o final dos anos setenta, a concentração de matéria orgânica diminuiu em 

muitos rios e lagos europeus, principalmente devido à intensificação da construção de 

estações de tratamento de águas residuais. A melhoria observada nas concentrações de fósforo 

e azoto foi mais acentuada nos rios da Europa ocidental. Pelo contrário, os níveis de fósforo 

aumentaram em muitos países do leste europeu, nas últimas décadas. Em contraste com a 

melhoria verificada nas concentrações de azoto e fósforo provenientes de fontes tópicas, a 

concentração de nutrientes com origem em fontes difusas, em geral, aumentou nos últimos 10 

ou 15 anos, em parte devido ao uso crescente de fertilizantes. A Directiva (91/676/CEE) para 

prevenção da poluição por nitratos com origem agrícola impõe aos Estados Membros a 

identificação de corpos de água vulneráveis. Na prática, entendem-se por corpos de água 

vulneráveis os meios hídricos utilizáveis como fonte de água para consumo humano ou outros 

usos com concentrações de nitratos superiores a 25 mg/L ou 50 mg/L, no caso de albufeiras e 

lagos, águas estuarinas e águas marinhas, respectivamente, com problemas de eutrofização. 

Esta directiva impõe que os estados membros estabeleçam um código de Boas Práticas 
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Agrícolas, cuja adopção pelos agricultores é obrigatória nas áreas classificadas como 

vulneráveis e voluntária fora delas. 

Em relação aos metais pesados e substâncias perigosas, verifica-se que atingiram 

níveis máximos no espaço europeu durante os anos setenta. Tendo em vista a redução de 

metais pesados na fonte foi publicada diversa regulamentação, destacando-se a Directiva 

76/464/EEC relativa a substâncias perigosas, e as respectivas Directivas subsequentes, 

conhecidas por Directivas-filhas, e que conduziram à redução dos níveis de substâncias 

perigosas em muitos rios europeus. Em Portugal, a aplicação destas directivas não atingiu 

ainda um número significativo de fontes poluentes, sendo necessário um esforço na revisão 

das condições de licenciamento de um grande número dessas fontes. 

No que diz respeito aos micropoluentes orgânicos categoria em que se inserem os 

pesticidas, o DDT2 e os PCB3, o seu risco é de difícil quantificação pois os efeitos biológicos 

da maioria deles são ainda mal conhecidos e a sua presença ocorre em geral em níveis tão 

baixos que torna difícil a sua determinação analítica. Para além disso, o seu comportamento 

no meio aquático em termos de adsorção, degradação e bioacumulação é também mal 

conhecido. Muitos dos micropoluentes orgânicos foram sujeitos a restrições ou mesmo 

banidos em muitos países europeus nos últimos vinte ou trinta anos. É o caso do DDT, que foi 

banido em Portugal, e dos PCB em alguns países. Embora os efeitos da sua aplicação possam 

ainda estar presentes, o facto é que os níveis de concentração destas substâncias diminuíram 

substancialmente nas águas superficiais. 

O Plano Nacional da Água é um documento que define orientações de âmbito nacional 

para a gestão integrada dos recursos hídricos, fundamentadas em diagnóstico actualizado da 

situação e na definição de objectivos a alcançar através de medidas e acções (INAG, 2001). 

Este plano tem como objectivos a definição de estratégias nacionais para a valorização 

e a protecção dos recursos hídricos, no quadro de ordenamento jurídico nacional e 

comunitário, bem como a articulação de estratégias de planeamento das bacias hidrográficas.  

Articulados com o PNA surgem os Planos de Bacia Hidrográfica, que têm por objecto 

espacial as bacias hidrográficas, distinguindo-se os PBH das bacias luso-espanholas (Minho, 

Lima, Douro, Tejo e Guadiana) e os PBH das bacias hidrográficas totalmente integradas no 

território nacional (Cávado, Ave, Mondego, Lis, Mira, Leça, Vouga, Sado e ainda as 

pequenas bacias hidrográficas das regiões do Oeste e Algarve). 
                                                           
 
2 - Dicloro Difenil Tricloroetano: pesticida organoclorado utilizado para o combate de pragas na agricultura 
3  - Bifenis Policlorinados: líquidos oleosos resultantes da mistura de vários compostos, que contaminam solo, água e ar. Altamente 

persistente, demora muitos anos para se degradar e sofre processos de bioacumulação. 
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Os PBH constituem planos estratégicos, que servem de base para melhorar a coerência 

das políticas sectoriais e estruturais e atingir o objectivo ambiental do “bom estado” das 

massas de água. Devem incluir, entre outras informações, as características da região 

hidrográfica, os impactos significativos de actividades humanas no estado da água, análises 

económicas do uso de água e as medidas de consulta pública. 

A qualidade da água no PNA é abordada sob duas vertentes: a qualidade da água no 

seu meio natural e as utilizações que se fazem dos recursos hídricos. 

 

2.4.2 Lei da Água 
 

Com a entrada em vigor da DQA em 2000, foi necessário efectuar uma revisão da 

legislação nacional, tendo sido publicado a Lei da Água (Lei nº 58/2005) que assegura a sua 

transposição.  

Na Lei da Água, para além dos princípios gerais consignados na Lei de Bases do 

Ambiente (Lei nº 11 de 1987), destacam-se os princípios do valor social da água, da dimensão 

ambiental da água, do valor económico da água, tendo por base os princípios do “poluidor-

pagador” e do “utilizador-pagador”, e da gestão integrada das águas e dos ecossistemas, 

condição para o desenvolvimento sustentável. 

Nesta lei, está compreendida a região hidrográfica como a unidade principal de 

planeamento e gestão das águas, tendo por base a bacia hidrográfica. No quadro da 

especificidade das bacias hidrográficas, são criadas em Portugal 10 regiões hidrográficas 

(Figura 2.3): 

• RH1 – que compreende as bacias hidrográficas dos rios Minho e Lima e das ribeiras 

da costa entre os respectivos estuários e outras pequenas ribeiras adjacentes; 

• RH2 – que compreende as bacias hidrográficas dos rios Cávado, Ave e Leça, e das 

ribeiras da costa entre os respectivos estuários e outras pequenas ribeiras adjacentes; 

• RH3 – que compreende a bacia hidrográfica do rio Douro e outras pequenas ribeiras 

adjacentes; 

• RH4 – que compreende as bacias hidrográficas dos rios Vouga, Mondego, Lis e 

Ribeiras do Oeste, das ribeiras da costa entre o estuário do rio Douro e a foz do rio Liz, e 

as bacias hidrográficas de todas as linhas de água a sul da foz do Liz até ao estuário do rio 

Tejo;  

• RH5 – que compreende a bacia hidrográfica do rio Tejo e outras pequenas ribeiras 

adjacentes,  
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• RH6 – que compreende as bacias hidrográficas dos rios Sado e Mira e outras pequenas 

ribeiras adjacentes;  

• RH7 – que compreende a bacia hidrográfica do rio Guadiana,  

• RH8 – que compreende as bacias hidrográficas das Ribeiras do Algarve;  

• RH9 – que compreende todas as bacias hidrográficas do arquipélago dos Açores;  

• RH10 – que compreende todas as bacias hidrográficas do arquipélago da Madeira. 

As instituições da Administração Pública a cujos órgãos cabe exercer as competências 

previstas na lei são, a nível nacional, o Instituto da Água (INAG) e, a nível de região 

hidrográfica, as administrações das regiões hidrográficas (ARH). São criadas cinco ARH: 

• Norte (Porto), abrange RH1, 2 e 3;  

• Centro (Coimbra), abrange RH4; 

• Tejo (Lisboa), abrange RH5; 

• Alentejo (Évora), abrange RH6 e 7; 

• Algarve (Faro), abrange RH8; 

• No caso das RH 9 e 10, os actos legislativos previstos, definem as estruturas 

institucionais que asseguram a administração de cada uma destas regiões hidrográficas (A 

presente lei aplica-se às Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, sem prejuízo dos 

diplomas regionais que procedam às necessárias adaptações). 

A representação dos sectores de actividade e dos utilizadores dos recursos hídricos é 

assegurada através dos órgãos consultivos do “Conselho Nacional da Água” (CNA) e dos 

conselhos da região hidrográfica (CRH). 

É ainda estabelecida a autoridade nacional da água a quem compete assegurar a nível 

nacional a gestão das águas e garantir a consecução dos objectivos desta nova lei. 
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Figura 2.3 – Delimitação das regiões hidrográficas (adaptado de INAG 2005 e DL347 2007) 
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2.4.3 Gestão de Albufeiras em Portugal 
 

 A partir  da década de 50 do século XX promoveu-se a construção de numerosos 

aproveitamentos hidroeléctricos. As águas armazenadas têm normalmente como finalidades 

principais a irrigação agrícola, a produção de energia eléctrica e o abastecimento de água para 

consumo humano. No entanto, o plano de água criado torna-se muito apetecível para outros 

usos, nomeadamente fomentando a construção de estabelecimentos hoteleiros, casas de férias, 

parques de campismo, bem como o desenvolvimento de variadas actividades recreativas e 

desportivas, tais como a pesca, a navegação e a natação. Ao nível industrial é de referir a 

apetência para instalação de pisciculturas. 

Naturalmente, as actividades que surgem como consequência da criação da albufeira 

não podem pôr em causa as actividades para as quais, prioritariamente ela foi construída. No 

entanto dadas as inevitáveis incompatibilidades, é necessário estabelecer um regime jurídico 

que caracterize as actividades primárias e secundárias, e subordinando as segundas às 

primeiras. 
 

2.4.3.1  Classificação das Albufeiras 
 

O Decreto-Lei 502/71, de 18 de Novembro determina a classificação das albufeiras de 

águas públicas, e estabelece que as actividades secundárias terão de ser compatíveis com os 

fins que levaram à construção da barragem. Por outro lado, prevê um regime de concessões e 

autorizações para o aproveitamento recreativo da albufeira, desde que este não colida com as 

actividades principais. 

É de salientar a referência que é feita aos projectos das albufeiras de águas públicas, 

dado que representa a necessidade de criação de um instrumento de ordenamento. São ainda 

estabelecidos os elementos que estes projectos devem indicar, nomeadamente: (i) Os limites 

das zonas de protecção e os condicionalismos a observar na construção de edifícios, no 

estabelecimento de indústrias e no exercício de actividades nessas zonas; (ii) utilizações 

secundárias compatíveis com as finalidades principais das albufeiras e as condições em que 

podem ser exercidas. 

O Decreto Regulamentar 2/88, de 20 de Janeiro, que vem regulamentar o Decreto-Lei 

referido, tornando-o mais eficaz, estabelece a classificação das albufeiras de águas públicas 

em quatro categorias:  



                          CAPÍTULO 2 – ASPECTOS GERAIS DE PLANEAMENTO E DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS _________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 19

1) Albufeiras Protegidas: aquelas cuja água é, ou se prevê que venha a ser, utilizada para 

abastecimento de populações e aquelas cuja protecção é ditada por razões de defesa 

ecológica; 

2) Albufeiras Condicionadas: as que apresentam condicionamentos naturais – superfície 

reduzida, margens declivosas, dificuldades de acesso, situação fronteiriça, variações 

importantes ou frequentes do nível da albufeira (devido a cheias ou à exploração), 

turvação ou outras características organolépticas desfavoráveis da água – que tornam 

aconselhável impor restrições na sua exploração para quaisquer actividades 

secundárias; 

3) Albufeiras de Utilização Limitada: as que, não tendo condicionamentos para serem 

incluídas nas categorias anteriores, apresentam localização e condições naturais que 

lhes conferem vocação turística; 

4) Albufeiras de Utilização Livre: as que dispõem de condições que permitem, sem 

prejuízo dos fins principais, a coexistência das diversas modalidades recreativas. 

São definidas como utilizações secundárias, as dos seguintes grupos: 

(i). Pesca; 

(ii). Banhos e natação; 

(iii). Navegação recreativa, remo e vela; 

(iv). Navegação a motor (mas nunca excedendo 150cv de potência); 

(v). Competições desportivas (das actividades atrás indicadas). 

 

2.4.3.2 Faixa de Protecção de Albufeiras 
 

Está estabelecida uma faixa de protecção em redor do plano de água, onde as 

actividades se encontram sujeitas a condições a estabelecer pela entidade reguladora. Esta 

faixa de protecção, tem uma largura de 500 m medida na horizontal a partir da linha do nível 

de pleno armazenamento (NPA), para todas as categorias de albufeiras, com excepção das 

condicionadas onde é reduzida para 200 m. 

Por outro lado, é definida uma faixa de 50 m, a contar do NPA, designada como zona 

reservada, sujeita a condicionantes ainda mais específicas. A largura desta faixa pode ser 

ajustada, no plano de ordenamento respectivo, à dimensão mais adequada. 

São ainda enunciadas as zonas de respeito, que correspondem às áreas de protecção à 

barragem e seus órgãos – tomadas de água, descarregadores, restituições das centrais e rampas 
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de descarga – as quais devem ser delimitadas e sinalizadas de acordo com a perigosidade que 

representem. 

Um dos aspectos interessantes deste regulamento é a definição, no seu artigo 8º, de 

uma série de actividades passíveis de contaminar as águas, as quais são naturalmente 

interditas: 

1) O estabelecimento de indústrias que produzam ou usem produtos químicos tóxicos ou 

com elevados teores de fósforo ou de azoto; 

2) A instalação de explorações pecuárias intensivas, incluindo as avícolas; 

3) O armazenamento de pesticidas e de adubos orgânicos ou químicos; 

4) O emprego de pesticidas, a não ser com autorização especial, que só deverá ser 

concedida, a título excepcional, em casos justificados e condicionados quanto às zonas 

a tratar e quanto à natureza, características e doses dos produtos a usar; 

5) O emprego de adubos químicos azotados ou fosfatados, nos casos que impliquem 

risco de contaminação de água destinada ao abastecimento de populações ou de 

eutrofização da albufeira; 

6) O lançamento de excedentes de pesticidas ou de caldas pesticidas e de águas de 

lavagem com uso de detergentes; 

7) A descarga, ou infiltração no terreno, de esgotos de qualquer natureza, não 

devidamente tratados e, mesmo tratados, quando seja viável o seu lançamento a 

jusante da albufeira ou quando excedam determinados valores, a fixar pelos serviços 

competentes. Além de outros parâmetros são considerados teores de fósforo, azoto, 

carbono, mercúrio e outros metais pesados (como o chumbo e o cádmio) e pesticidas. 

 

2.4.3.3 Planos de Ordenamento de Albufeiras 

 
Relativamente aos planos de ordenamento de albufeiras (POA) é determinado que 

cada albufeira classificada será objecto de um ordenamento territorial da respectiva zona de 

protecção, no qual serão especificados os locais de proibição ou condicionamento da 

construção habitacional, industrial ou recreativa. As edificações a implantar na zona de 

protecção concentrar-se-ão fora da zona reservada. 

Por último, aquele Decreto – Lei apresenta um quadro com a classificação de todas as 

albufeiras de águas públicas, pelas quatro categorias e com os índices respectivos por grupos 

de actividades. Verifica-se que das 104 albufeiras portuguesas classificadas, 49 são 

protegidas, 29 são condicionadas, 16 de utilização limitada e 10 de utilização livre. 



                          CAPÍTULO 2 – ASPECTOS GERAIS DE PLANEAMENTO E DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS _________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 21

O Decreto Regulamentar 37/91, de 23 de Junho, vem acrescentar alguma informação 

ao anterior, sendo este actualizado com a entrada em vigor do Decreto – Lei 380/99, de 22 de 

Setembro, que vem definir os instrumentos urbanísticos de ordenamento do território e 

uniformizar a numerosa legislação dispersa relativa ao assunto. O ordenamento das albufeiras 

passa a ter cabimento dentro da figura de plano especial de ordenamento do território (PEOT), 

o qual representa uma grande evolução desde a ideia de “projecto de albufeira” lançada 30 

anos antes. 

A política de Ordenamento do Território e de Urbanismo passa a assentar num sistema 

de gestão territorial que se organiza, num quadro de interacção coordenada, em três âmbitos: 

nacional, regional e municipal. 

O Decreto Regulamentar 3/2002, de 4 de Fevereiro, vem proceder à classificação de 

mais 53 albufeiras, das quais 39 são classificadas como protegidas e 14 como de utilização 

livre. É ainda referido que todas elas deverão dispor de planos de ordenamento, de acordo 

com o Decreto – Regulamentar 2/88 e o Decreto – Lei 380/99, os quais incidirão sobre os 

respectivos planos de água e zonas de protecção. Estabelece também medidas transitórias, 

para estas albufeiras, até à entrada em vigor dos respectivos planos. 

Assim, e em resumo, podemos dizer que a existência de uma albufeira de águas 

públicas está sujeita a um quadro legal de utilização da sua água e das suas margens, o qual se 

traduz na existência de um POA, que concentra num único documento toda a legislação 

relevante para o caso específico, o qual é complementado pelo Plano Regional de 

Ordenamento do Território (PROT) da respectiva bacia hidrográfica (ou parte) e com o qual 

deve estar em sintonia. A Tabela 2.1 resume a legislação aplicável às albufeiras e os seus 

aspectos mais importantes. 
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Tabela 2.1– Resumo da legislação portuguesa aplicável às albufeiras 

 

Diplomas 

 

Disposições 

 
DL 502/71, de 18-11 

 

Classificação das albufeiras de águas públicas; 

Subordinação das actividades primárias às secundárias; 

Actividades principais: rega, energia e abastecimento; 

Faixa de protecção até 500m; 

Concessões para aproveitamento recreativo; 

Especifica os elementos que os projectos das albufeiras devem indicar. 

DR 2/88, de 20-01 

 

Categorias de classificação: 

1 - Protegidas; 

2 - Condicionadas; 

3 - Utilização limitada; 

4 - Utilização livre. 

Actividades secundárias: 

a) Pesca; 

b) Banhos e natação; 

c) Navegação recreativa a remo e vela; 

d) Navegação a motor; 

e) Competições desportivas. 

Índice de utilização: 

0 - Actividades não permitidas; 

1 - Actividades permitidas com restrições; 

2 - Actividades permitidas sem restrições. 

Tipo de restrições por grupo de actividades; 

Faixa de protecção: condicionadas – 200m; restantes – 500m; 

Faixa reservada: 50m; 

Zonas de respeito: protecção à barragem e aos órgãos de segurança; 

Proíbe actividades que possam contaminar as águas; 

Obriga a plano de ordenamento territorial; 

Apresenta quadro de classificação de 104 albufeiras. 

DR 37/91,de 23-06 

Acrescenta uma actividade secundária: 

f) Caça; 

Altera as restrições de navegação e acrescenta as de caça; 

Define a composição do plano de ordenamento do território; 

O quadro de classificação antes apresentado é meramente indicativo. 
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Tabela 2.1 – Resumo da legislação portuguesa aplicável às albufeiras (cont.) 

 
 

Diplomas 

 

Disposições 

DL 380/99, de 22-09 

 

Define os instrumentos urbanísticos de ordenamento do território. 

Os Planos Especiais de Ordenamento do Território compreendem, 

entre outros, os Planos de Ordenamento das Albufeiras de águas 

públicas. 

 

DR 3/2002 de 04-02 

Classifica mais 53 albufeiras; 

Refere a necessidade de planos de ordenamento para todas elas; 

Estabelece medidas transitórias até haver planos. 
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3. INDICADORES AMBIENTAIS. REVISÃO DO ESTADO ACTUAL 

DOS CONHECIMENTOS 

 

Os indicadores ambientais constituem uma ferramenta poderosa que podem servir a vários 

propósitos, nomeadamente o aumento da consciência pública em relação aos problemas ambientais 

e o suporte a decisões politicas. 

Um indicador quantifica fenómenos, de uma forma simplificada, e ajuda a compreender 

realidades complexas. Se um indicador é útil ou não, está muito dependente do contexto particular 

em que é usado. 

Neste capítulo é apresentada uma resenha de indicadores ambientais, dos modelos 

conceptuais mais usados e de algumas metodologias já desenvolvidas, tanto no âmbito europeu 

como no caso específico de Portugal.  
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3.1 Introdução 

 
O conceito genérico de indicador ambiental, corresponde a um descritor quantitativo das 

pressões sobre o estado do ambiente e das alterações da sua qualidade, constituindo a base de 

critérios para análise, tratamento e transmissão de informação ambiental, de modo a tornar os 

parâmetros científicos mais facilmente utilizáveis por decisores, técnicos, políticos ou pelo público 

em geral.  

Um indicador que quantifica e simplifica fenómenos e ajuda a compreender realidades 

complexas, diz-nos algo sobre as mudanças num sistema. Se um indicador é útil ou não, está muito 

dependente do contexto particular em que é usado e da informação de base com que é obtido. 

O conceito de indicador ambiental compreende três níveis de agregação de informação: 

parâmetro, índice e indicador. O parâmetro corresponde a uma grandeza que pode ser medida com 

exactidão ou avaliada qualitativamente/quantitativamente, relevante para a caracterização do 

ambiente. Os índices são conjuntos de parâmetros ambientais relevantes para a caracterização de 

aspectos específicos de dada região ou sistema, ou da sua evolução. Os indicadores correspondem a 

um nível superior de agregação, onde, após aplicado um método de agregação aos índices é obtido 

um valor final. São ponderações numéricas das variáveis ambientais e pretendem exprimir, através 

de um valor numérico, determinado aspecto mais genérico do estado do ambiente. 

Os sistemas de indicadores ambientais, como ferramenta de caracterização, constituem, 

actualmente, objecto de investigação podendo servir de instrumentos de apoio à gestão no quadro 

da aplicação da DQA. 

Os indicadores ambientais existentes são bastante diversificados, sendo necessário organizá 

-los em torno de um modelo, de forma a serem agregados num modelo conceptual coerente e de 

fácil compreensão. Países da OCDE usam crescentemente um número reduzido de indicadores, 

denominados “indicadores chave”. 

O programa da OCDE sobre indicadores ambientais visa o acordo entre países membros da 

OCDE sobre a utilização do modelo pressões – estado – resposta como quadro comum 

harmonizado, através da identificação e definição de vários conjuntos de indicadores com base na 

pertinência politica, precisão de análise e mensurabilidade, a atribuição de valores a estes 

indicadores e sua publicação para um determinado número de países. A Figura. 3.1 mostra os 

conjuntos de indicadores a seleccionar. 
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Figura 3.1– Indicadores ambientais OCDE 

 

 

No que diz respeito às decisões politicas, os indicadores ambientais são usados com três 

objectivos (EEA, 1999): 

1) Fornecer informação dos problemas ambientais, para que as politicas de tomada de decisões 

possam ter em conta a importância destes problemas; 

2) Apoiar politicas de desenvolvimento, que identifiquem os factores responsáveis pelas 

pressões exercidas no ambiente; 

3) Monitorizar os efeitos das acções politicas realizadas. 

Os sistemas de indicadores devem ser estabelecidas considerando as seguintes 

características: 

1) Relevância – a selecção dos indicadores deve ser feita de acordo com o problema ambiental 

a analisar, deve haver uma correcta definição do objectivo pretendido.  

2) Clareza – os indicadores têm de ser seleccionados de forma à obtenção de informação e 

interpretação correcta. A clareza com que são expostos os indicadores depende do grupo de 

pessoas a que se destina, podendo necessitar de ter um carácter sólido científico ou uma 

característica de forte comunicação caso se dirija ao público em geral; 

3) Custos de desenvolvimento – os indicadores seleccionados têm de ter um carácter prático e 

reflectir benefícios face aos custos necessários ao seu desenvolvimento.  

Indicadores Ambientais da OCDE 

Indicadores para 
acompanhar os 
progressos alcançados 
em matéria de  
ambiente 
 
Corpo central de 
indicadores 
ambientais 

Indicadores para 
integrar a variável 
ambiental nas politicas 
sectoriais  
 
 
Conjunto de 
indicadores sectoriais 

Indicadores para 
integrar a variável 
ambiental nas politicas 
económicas 
 
Indicadores 
derivados da 
contabilidade 
ambiental 

Examinar o desempenho ambiental 

Contribuir para o acompanhamento dos progressos alcançados em matéria de 
desenvolvimento sustentável 
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Informação 

Respostas: 
Agentes económicos e ambientais 

• Administração 
• Municípios 
• Cidadãos 
• Empresas 

Estado: 
Estado do ambiente e 
recursos naturais: 

• Ar 
• Água  
• Solo 

Pressões: 
Actividades humanas: 

• Transportes 
• Industria 
• Agricultura 
• Energia 
• Outros 

Respostas da sociedade 
     Decisões - Acções 

Informação

Pressões 

Recursos 

Respostas da sociedade 
Decisões - Acções 

4) Qualidade e autenticidade – os dados utilizados no desenvolvimento de indicadores têm de 

ser autênticos e úteis para os fins pretendidos. 

5) Escala temporal e espacial adequada – usualmente os indicadores têm de ser medidos em 

diferentes escalas visto que os impactos nas actividades raramente coincidem com as 

fronteiras administrativas. 
 

3.2 Modelos Conceptuais de PSR e DPSIR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.2– Modelo PSR (adaptado de OCDE, 1999) 

 

O modelo conceptual desenvolvido pela OCDE (Figura 3.2) é designado pela sigla PSR: 

Pressão – Estado – Resposta, (do original inglês Pressure – State – Response). 

O modelo PSR estabelece as relações entre as pressões que a sociedade exerce sobre o 

ambiente, o estado resultante ou a condição do ambiente, e a resposta que a sociedade deve dar para 

aliviar ou prevenir os impactos negativos resultantes dessas pressões. Este modelo dá informação 

sobre as actividades humanas que exercem pressões sobre o ambiente (tais como emissões 

poluentes ou mudanças no uso do solo), que podem induzir mudanças no estado deste (por 

exemplo, mudança nos níveis de poluentes no ambiente, diversidade do habitat, cursos de água). A 
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Forças Motrizes Respostas 

Impacto 

Estado 

Pressões 

sociedade responde às mudanças com políticas ambientais e económicas e programas para prevenir, 

reduzir ou moderar as pressões e/ou os estragos ambientais. 

Este modelo tem sofrido várias extensões ao longo do tempo. A primeira correspondeu à 

introdução de indicadores de impacto, obtendo-se assim o sistema Pressão – Estado – Impacto – 

Resposta, usualmente representado pela sigla PSIR (do original Pressure – State – Impact – 

Response). A segunda correspondeu à utilização de cinco categorias de indicadores (Figura 3.3), 

criando o modelo conceptual Forças Motrizes – Pressão – Estado – Impacto – Resposta, 

representado pela sigla DPSIR (correspondente ao original Driving Forces – Pressures – State – 

Impact – Responses). 

O modelo conceptual DPSIR analisa as relações entre o sistema ambiental e as acções 

antropogénicas, da seguinte forma: 

1) As forças motrizes, como por exemplo, a evolução social e económica causam pressões no 

ambiente (tais como emissões de poluição) que originam a mudança do estado do ambiente 

(por exemplo, a qualidade da água numa bacia hidrográfica); 

2) A mudança do estado do ambiente causa impactos na população, na economia e nos 

ecossistemas; 

3) Os impactos causados determinam uma resposta, de forma a haver uma diminuição da 

gravidade dos problemas; 

4) As respostas originam alterações em todos os outros elementos: forças motrizes, pressões, 

estado e impacto. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 3.3– Modelo DPSIR (adaptado de EEA, 1999) 
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Motoras 

Respostas 
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modelos de 
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Este modelo é usado na descrição das relações entre as origens e as consequências dos 

problemas ambientais. Contudo, para entender a sua dinâmica é necessário estabelecer os vínculos 

entre os seus elementos (Figura 3.4). Por exemplo, a relação entre as forças motrizes e as pressões 

por actividades económicas é uma função da eco-eficiência da tecnologia e dos sistemas em uso, 

isto é, existem menos pressões originadas pelas forças motrizes se a eco-eficiência melhorar. Da 

mesma forma, a relação entre o impacto nos humanos ou nos ecossistemas e o estado depende da 

capacidade e do limite destes sistemas.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Figura 3.4– Vínculos entre os elementos DPSIR (adaptado de EEA, 1999) 

3.3 Classificação da Água em Meios Lênticos 

3.3.1 Especificidade dos Meios Lênticos. A Eutrofização 
 

Esta subsecção, tem como objectivo uma primeira abordagem às especifidades dos meios 

lênticos (lagos e albufeiras) pois são sistemas complexos onde é necessário compreender os 

processos que condicionam a qualidade da água e a forma de actuar para a sua preservação. O 

processo de eutrofização é o fenómeno que afecta cada vez mais estes meios hídricos para o qual é 

necessário estabelecer politicas para o seu controlo. 

Esta abordagem passa pelo conhecimento da evolução da eutrofização nestas massas de água 

e pelo conhecimento dos vários sistemas de classificação da qualidade da água desenvolvidos tanto 

a nível europeu como em Portugal.  
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Tem-se verificado que a eutrofização é um processo mais acelerado nas albufeiras, do que 

nos lagos naturais. Na fase inicial do enchimento das barragens, o nível de eutrofização e a 

correspondente qualidade da água, são determinados pela afluência e solubilização dos elementos e 

nutrientes existentes nos solos e pela existência de vegetação na área alagada, cuja decomposição 

consume oxigénio e introduz nutrientes. 

Os meios lênticos de pequena profundidade e grande extensão, assim como vias navegáveis 

e canais de irrigação, estão sujeitos à proliferação excessiva de plantas aquáticas. No fundo dos 

lagos ou albufeiras acumula-se continuamente matéria orgânica, trazida pelos cursos de água 

afluentes, o que determina uma grande produção biológica.  

A eutrofização é um processo lento, no entanto, quando existe interferência humana, este 

processo pode ser acelerado, sendo bem visível na alteração da composição e no aumento da 

quantidade de plâncton e peixes. A utilização de adubos químicos e estrumes, bem como as 

descargas de efluentes urbanos e industriais, promovem a entrada de quantidades significativas de 

nutrientes e de matéria orgânica nas águas das albufeiras, provocando eutrofização. A Figura 3.5 

mostra a evolução do processo de eutrofização em lagos e albufeiras para diferentes tipos de 

utilização do solo. 

Uma albufeira situada numa bacia de drenagem ocupada por matas e florestas apresenta 

usualmente uma baixa produtividade, isto é, pouca actividade biológica. Mesmo nestas condições 

naturais e de ausência de interferência humana, a albufeira tende a reter sólidos que sedimentam no 

fundo. Com os fenómenos de decomposição do material sedimentado, há um aumento do nível de 

nutrientes na água o que provoca um crescimento de algas. As plantas, ao morrerem e 

sedimentarem no fundo, sofrem decomposição, libertando nutrientes. Numa região de matas e 

florestas, a capacidade de infiltração da água de chuva no solo é elevada. Em consequência, os 

nutrientes lixiviam pelo solo. Neste caso os nutrientes que chegam à água não são em quantidade 

elevada, e há uma baixa concentração de algas e pouco assoreamento da albufeira.  

Quando existe uma ocupação agrícola do solo, em geral provoca-se uma deterioração dos 

corpos de água existentes, as culturas vão provocando uma retirada de nutrientes que não é 

compensada. Para compensar esta falta de nutrientes, e para tornar a agricultura mais intensiva, são 

adicionados artificialmente, fertilizantes, isto é, produtos com elevados teores de nutrientes. Os 

agricultores, visando garantir uma produção elevada, adicionam quantidades elevadas de azoto e 

fósforo, frequentemente superiores à capacidade de assimilação dos vegetais. A substituição das 

matas por agricultura pode causar também uma redução da capacidade de infiltração no solo, os 

nutrientes, já adicionados em excesso, tendem a escorrer superficialmente pelos terrenos, até às 

massas hídricas. De entre os problemas associados à qualidade da água devido à eutrofização 
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podem-se destacar: (i) o aparecimento de algas produtoras de toxinas; (ii) a diminuição da 

transparência da água; (iii) problemas nos processos de tratamento das águas para consumo 

humano; (iv) o desaparecimento de certas espécies de peixes; (v) a degradação da paisagem; (vi) 

obstáculos à pratica da navegação, lazer. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5– Evolução do processo de eutrofização de lagos e albufeiras. Associação entre o uso e ocupação do solo e a 

eutrofização (adaptado de Von Sperling, 1996). 

 

Na literatura encontram-se várias abordagens à definição de eutrofização. A directiva para 

prevenção da poluição por nitratos com origem agrícola (91/676/CEE) define eutrofização como “o 

enriquecimento das águas em compostos de azoto que, provocando uma aceleração do crescimento 

das algas e plantas superiores, ocasiona uma perturbação indesejável do equilíbrio dos 

organismos presentes na água e da qualidade das águas em causa”. A directiva das águas residuais 
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urbanas (91/271/CEE), define eutrofização como “o enriquecimento do meio aquático com 

nutrientes, sobretudo compostos de azoto e/ou fósforo, que provoque o crescimento acelerado de 

algas e formas superiores de plantas aquáticas, perturbando o equilíbrio biológico e a qualidade 

das águas em causa”. 

Os efeitos na flora e na fauna de um sistema eutrofizado são apresentados na Tabela 3.1.  
Tabela 3.1– Alguns efeitos da eutrofização na fauna e na flora aquáticas. 

Efeitos na fauna Redução de diversidade e de abundância de invertebrados e peixes 

Efeitos na macroflora Mudanças adversas na abundância e na diversidade das macrófitas 

Efeitos na microflora Aumento de plâncton, afloramentos de plantas aquáticas, descoloração 

 

No seguimento do que foi exposto, verifica-se que a definição do estado de eutrofização de 

uma massa de água se torna cada vez mais um instrumento essencial para o cumprimento das 

directivas comunitárias. 

Ao longo dos tempos foram fixados vários valores - limite para os níveis de eutrofização 

para lagos e albufeiras, com várias classificações de eutrofização. Usualmente, usam-se os seguintes 

graus de eutrofização: 

(i). Oligotrófico – corresponde a lagos ou albufeiras limpas, de baixa produtividade, em que 

não ocorrem interferências indesejáveis sobre os usos da água. 

(ii). Mesotrófico – corresponde a lagos ou albufeiras com produtividade intermédia, com 

possíveis implicações sobre a qualidade da água, mas em níveis aceitáveis, na maioria dos 

casos. 

(iii). Eutrófico – corresponde a lagos ou albufeiras com alta produtividade em relação às 

condições naturais, de baixa transparência, em geral afectados por actividade 

antropogénicas, em que ocorrem alterações indesejáveis na qualidade da água e 

interferências nos seus múltiplos usos. 

Na literatura aparecem ainda classificações com um grau de discretização maior que inclui, 

para além das classes anteriormente definidas, as seguintes: 

(i). Ultraoligotrófico – corresponde a lagos ou albufeiras muito limpas, de baixa 

produtividade, em que não ocorrem interferências indesejáveis sobre os usos da água. 

(ii). Oligomesotrófico – corresponde a lagos ou albufeiras com baixa produtividade, no entanto 

com possíveis implicações sobre a qualidade da água, mas em níveis aceitáveis, na 

maioria dos casos. 
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(iii). Mesoeutrófico – corresponde a lagos ou albufeiras com alguma produtividade, com 

possíveis implicações sobre a qualidade da água, mas em níveis pouco aceitáveis, na 

maioria dos casos. 

(iv). Hiper – eutrófico – corresponde a lagos ou albufeiras com altíssima produtividade em 

relação às condições naturais. 

Para as albufeiras, o PNA selecciona o fósforo total (PTot, em µg/L), como elemento 

determinante do estado trófico, e a biomassa clorofilina (clorofila a, em µg/L), enquanto elemento 

indicador da resposta do ecossistema, para um dado de grau de eutrofização (Vieira, 2003).  

No âmbito da UE foram apresentados em 2001 (Premazzi e Cardoso, 2001) os critérios a 

utilizar pelos estados membros para identificar águas de superfície sujeitas a eutrofização. A 

diversidade de medidas e propostas ilustra a dificuldade em quantificar o enriquecimento de 

nutrientes que podem causar efeitos adversos nas águas superficiais. 

Na maioria dos casos usam-se os parâmetros fósforo total e clorofila-a para identificar o 

grau de eutrofização em massas de água aplicável para lagos e rios. Outros há em que são usados 

critérios adicionais, como por exemplo, no caso do Reino Unido, onde foram considerados critérios 

biológicos como os efeitos na fauna, macroflora e microflora. 

Nas Tabelas 3.2 e 3.3 são referidos valores limite de concentração de fósforo total, clorofila-

a e profundidade de disco de Secchi usados na caracterização da eutrofização pela OCDE e por 

Milius & Starast (1997), respectivamente. 

 

 
Tabela 3.2 – Valores limite para a caracterização do grau de eutrofização (OCDE, 1982) 

Grau de 
Eutrofização 

PTot 
[µg/L] 

 
Chl-a 
[µg/L] 

Máximo 
Chl-a 
[µg/ L] 

Profundidade de  
Secchi [m] 

Profundidade  
de Secchi 

 mínima [m] 

Ultraoligotrófico <4 <1 <2.5 > 12 > 6 

Oligotrófico <10 <2.5 <8 > 6 > 3 

Mesotrófico 10 – 35 2.5 – 8 8 – 25 6 – 3 3 – 1.5 

Eutrófico 35 – 100 8 – 25 25 – 75 3 – 1.5 1.5 – 0.7 

Hiper-eutrófico > 100 > 25 > 75 <1.5 <0.7 
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Tabela 3.3– Níveis de eutrofização determinada por Milius & Starast (1997) 

 

Grau de Eutrofização PTot [µgP/L] 
 

   Chl a  
   [µg/L] 

Profundidade  
de Secchi 

 [m] 

Oligotrófico <4 <1.9 > 6,6 

Mesotrófico 14 – 23 1.9 – 5.7 6.6 – 2.4 

Eutrófico 20 – 54 4.1 – 21.1 1.1 – 3.2 

Hipertrófico 53 – 171 13.8 – 54.5 0.5 – 1.7 

 
 
 

 

Em alguns países europeus atribui-se a classificação de eutróficos aos meios lênticos onde 

alguns parâmetros (fósforo, azoto, clorofila-a, profundidade de secchi e pH) apresentam valores 

dentro de determinados intervalos (Tabela 3.4). 
 

 

Tabela 3.4 – Critérios para classificar de eutróficos os meios lênticos na UE 

Parâmetros Reino Unido França Grécia Irlanda Itália Portugal Espanha 

 

Ptot  [µgP/L] 

 

> 50 - > 50 > 25 > 50 > 35 > 30 

 

Ntot [µgN/L] 

 
- - > 50 - - - - 

 

Clorofil a  [µg/L] 

meio 

fundo 

 

- 

> 30 

> 60 

- 

> 10 

- 

 

12 

> 35 

 

- 

> 10 

 

> 9 

- 

 

> 8 

> 25 

 

Profundidade de 

Secchi  [m] 

< 3 - <2 - <2 <3 <3 

 

pH 
- 8,5 - - - - - 
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Na Suécia, foi desenvolvido um sistema de classificação para a qualidade da água, 

atendendo a parâmetros influênciadores de eutrofização, dando origem a uma grelha classificativa 

com cinco classes que variam de l (excelente) a 5 (mau) (Tabela 3.5).  

 

Tabela 3.5 – Classes de qualidade da água relacionadas com a eutrofização em lagos na Suécia (Premazzi e Cardoso 

2001). 

Valor limite 

Classe de qualidade 
PTot 

[µg/L] 
NTot   

[µg/L]  
O 2 

[mg/L] 
Profundidade de  

Secchi [m] 

1 ≤ 7.5 ≤ 300 > 7 > 8 

2 7.5 – 15 300 – 450 5 – 7 5 – 8 

3 15 – 25 450 – 750 3 – 5 2.5 – 5 

4 25 – 50 750 – 1500 1 – 3 1– 2.5 

5 > 50 > 1500 ≤ 1 <1.0 

 

 

Na Noruega foi também desenvolvido um sistema com os valores-limite que se referem na 

Tabela 3.6. 
 

Tabela 3.6 – Classes de qualidade da água relacionadas com a eutrofização em lagos na Noruega (Premazzi e Cardoso 

2001). 

Valor limite 
Classe de 
qualidade PTot  

[µg P/L] 
NTot  

[µgN/L] 
Chl-a   

[µg /L] 

Profundidade  
de Secchi  

[m] 
Oxigénio % 

1 <7 <300 <2 > 6 > 80 

2 7– 11 300 – 400 2.0 – 4.0 4 – 6 50 – 80 

3 11 – 20 400 – 600 4.0 – 8.0 2 – 4 30 - 50 

4 20 – 50 600 – 1200 8.0 – 20 1 – 2 15 – 30 

5 > 50 > 1200  >20    <1 <15 
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Constata-se que em todas estas classificações o fósforo aparece como um dos parâmetros 

básicos para a determinação do grau de eutrofização das águas, sendo possível, desta forma, a 

comparação do grau de eutrofização de lagos e albufeiras aplicável em diferentes países.  

Segundo, Premazzi e Cardoso (2001) é possível, para as cinco classes referidas, estabelecer 

uma relação entre a concentração de fósforo, o grau de eutrofização e o estado de qualidade da água 

(Tabela 3.7). 
 

Tabela 3.7– Classes de qualidade da água relacionadas com o grau de eutrofização 

 

Classe 

 

Fósforo [µg /L] 

 

Grau de eutrofização 

Estado de  

Qualidade da água 

1 <10  Oligotrófico Excelente 

2 <20   Oligo- mesotrófico Bom 

3 <50  Mesotrófico Razoável 

4 <100  Eutrófico Medíocre 

5 > 100  Hipereutrófico Mau 

 
 

3.3.2 Índices de Estado Trófico 
 

Nesta subsecção apresenta-se um resumo de indicadores ambientais aplicados em lagos para 

determinar o seu estado ecológico (Nõges, 2002), considerando elementos de qualidade biológica 

(macrófitas, perifíton, fitoplâncton, macroinvertebrados e peixes) como parâmetros a considerar 

para a obtenção do estado ecológico dos lagos. 

As plantas aquáticas desempenham um papel importante no metabolismo de um lago e são 

uma parte essencial do habitat de muitos organismos. A diversidade e abundância de plantas são 

afectadas pela eutrofização, acidificação e outras mudanças no ambiente. A comunidade de plantas 

pode servir como indicador do estado do ecossistema. Se num determinado lago ou albufeira houver 

mudança na comunidade de plantas que a habitam, isso é indicativo de que a qualidade da água está 

a alterar-se. Em geral, as macrófitas são consideradas sensíveis a pressões antropogénicas. A 

maioria dos dados existentes sobre macrófitas referem-se a lagos da Noruega, Finlândia, Letónia e 

Reino Unido.  

O perifíton é constituído pelas microalgas que se estabelecem sobre diversos substratos, 

orgânicos e inorgânicos, em zonas pouco profundas. Actualmente dá-se mais importância às 

microalgas, pois estas apresentam uma relação mais directa com as condições locais. 
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O fitoplâncton é uma parte essencial da cadeia alimentar do lago, como produtor de matéria 

orgânica e oxigénio. Estas algas servem como alimento para zooplâncton, fauna bentica e peixes, 

produzindo matéria orgânica dissolvida que é consumida por microorganismos. As algas respondem 

rapidamente a mudanças na qualidade da água, em função da taxa de reprodução rápida. As 

mudanças físicas e químicas na água podem ser identificadas, após uma semana, através da 

abundância de espécies. 

A comunidade de macroinvertebrados tem sido usada como um indicador da condição de um 

sistema aquático. Estes organismos têm exigências específicas em termos de condições físicas e 

químicas. Mudanças na presença/ausência, quantidade, morfologia, fisiologia ou comportamento 

destes organismos podem indicar que as condições químicas ou físicas estão fora dos limites de 

referência destas. 

Dados sobre as comunidades de peixes ainda não estão disponíveis na maior parte dos casos, 

nem compilados convenientemente. Assim, para a maioria dos países, as bases de dados não estão 

completas. Em países com um número relativamente grande de espécies de peixes, a avaliação pode 

tornar-se uma tarefa difícil.  

 A informação sobre o ciclo de vida e as exigências do habitat das diversas espécies de 

peixes são uma ferramenta útil para avaliar as mudanças na qualidade da água. 

Quando há dados disponíveis, os índices de qualidade para lagos podem ser estabelecidos 

com base em estimativas, escolhas anteriores ou extrapolando, usando modelos matemáticos.  

Nõges (2002) cita diversos autores que propuseram vários índices para avaliar o grau de 

eutrofização dos lagos, nomeadamente: os índices de Carlson. 

Os índices de Carlson (1977) são relativamente fáceis de usar, requerem poucos parâmetros 

e são de fácil compreensão. Estes índices usam como base três parâmetros: a profundidade do disco 

de Secchi (SD), o fósforo total (Ptot) e a clorofila-a (Chla). Destes três parâmetros obtém-se um 

índice de estado de trófico (TSI) ( Trophic State Índex). 

Sendo os TSI adimensionais, torna-se muito fácil a sua manipulação. Estes índices ajudam a 

detectar anomalias nos dados de campo por comparação dos índices de PTot, Chla, e SD para lagos 

cujo parâmetro limitante é o fósforo, e do índice TSI (NTot) para lagos cujo parâmetro limitante é o 

azoto. 

 

( ) ( )[ ]2ln/ln610 SDSDTSI Carlson −×=                                                             (3.1) 

( ) ( )[ ]2ln/ln68,004,2610 ChlaChlaTSI Carlson ×−−×=                                  (3.2) 
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( ) ( )[ ]2ln//48ln610 TtotCarlson PPTSI −×=                                                      (3.3) 

 

Onde: 

SD – profundidade de Secchi no Verão (m)  

Chla – concentração de clorofila a no Verão (µg /L)  

PTot – concentração de fósforo total no Verão (µg /L)  

De acordo com modificações matemáticas introduzidas por Knopf (2000) aquelas funções 

podem ser reescritas da seguinte forma: 

 

( ) SDSDTSI Carlson ln34,1460 ×+=                                                                  (3.4) 

( ) ChlaChlTSI Carlcon ln81,960,30 ×+=                                                          (3.5) 

( ) TPPTSI totCarlson ln42,1451,4 ×+=                                                               (3.6) 

 

O índice TSICarlson (SD) relaciona linearmente a profundidade do disco de Secchi com o 

estado de eutrofização do meio. 

Os resultados correspondentes ao fósforo devem ser entendidos como uma medida do 

potencial de eutrofização, já que este parâmetro actua como o agente causador do processo. A 

avaliação correspondente à clorofila-a, por sua vez, deve ser considerada como uma medida da 

resposta da massa de água ao agente causador, indicando o nível de crescimento de algas que foi 

verificado. 

O índice global de estado trófico TSIg obtém-se calculando a média dos TSI relativos aos 

três parâmetros referidos: 

 

( ) ( ) ( ) 3/)( PtotTSIChlaTSISDTSITSI CarlsonCarlsonCarlsong ++=                       (3.7) 

  

 

A Tabela 3.8 relaciona o valor do índice global de estado trófico TSIg, obtido pela Equação 

3.7, com o grau de eutrofização do lago: 
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Tabela 3.8 – Índice global estado trófico TSI 

TSI (Carlson 1977) Grau de Eutrofização 

< 30 Oligotrófico 

30 – 55 Mesotrófico 

> 55 Eutrófico 

 

3.3.3 Índices Fitoplânctónicos  
 

As elevadas quantidades de fitoplâncton quer na Primavera quer no Verão devem-se 

essencialmente às temperaturas elevadas, à forte luminosidade e às pequenas velocidades da água 

nas albufeiras e lagos. Outro factor importante é a elevada carga de nutrientes, sob a forma azotada 

e fosfatada, que contribui em grande parte para o aparecimento de densidades elevadas de 

cianobactérias. 

 O aparecimento de algumas espécies de fitoplâncton é considerado como um sinal evidente 

de eutrofização, sendo o eventual desenvolvimento descontrolado de alguns organismos 

fitoplânctónicos (cianobactérias), um perigo acrescido para qualidade de águas dos lagos. Dentro 

dos grupos fitoplânctónicos, as cianobactérias e os dinoflagelados têm a capacidade de produzir 

toxinas. 

  Nygaard (1949), citado por Nõges (2002) (Anexo II.1), propôs como índice fitoplânctónico, 

o quociente composto (QC) de Nygaard (Equação 3.8), calculado de acordo com as diferentes 

espécies fitoplanctónicas presentes. Este índice é obtido a partir da razão entre o número de 

elementos de espécies que caracterizam o estado de eutrofização, no numerador e o número de 

elementos que caracterizam o estado oligotrófico no denominador (Equações 3.8 e 3.9).   

 

 
*** /)( aeDesmidiaceEugleninaeCentralesChloorocoCianófita NNNNNQC +++=                               (3.8) 

  

Este índice foi modificado por Laugaste & Ott (1988), que propuseram a equação 3.9. 

 

  
( )

( ) **

*

1/

1

++

+++++=

eaeChrysophycsDesmidiale

aCryptophytceaeEuglenophyCentralesalesChlorococcCyanophitaLO

NN

NNNNNQC
                        (3.9) 
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Onde: 

N – número de elementos da espécie  

*– Indicadores de estado eutrófico   

**– Indicadores de estado oligotrófico  

A qualidade da água em meios lênticos pode, segundo estes autores, ser classificada de 

acordo com a Tabela 3.9. 
 

 

Tabela 3.9 – Classificação da qualidade da água de acordo com QC 

QC 
Estado Trófico 

Nygaard (1949)  Ott & Laugaste  

Oligotrófico  1.0  <2  

Distrófico  0.0 – 0.3  <2  

Mesotrófico   2 –5  

Eutrófico  1.0  5 –7  

Eutrófico com poluição orgânica 5 – 20   

Hipertrófico  >7  

 

3.4 Classificação da Água em Rios e Estuários 

Em Portugal têm vindo a ser utilizadas várias metodologias para aplicação de indicadores 

ambientais em rios e estuários. Dos estudos realizados, salientam-se pela sua importância os casos 

dos rios Cávado, Minho e Ave, e o estuário do rio Tejo que, de forma resumida, se descrevem 

seguidamente. 

A metodologia adoptada por Mano (1989), corresponde a uma adaptação das propostas do 

SDD (Scotish Development Department, 1976, 1983)), aplicada aos casos concretos das bacias dos 

rios Ave e Minho. 

Esta metodologia consiste no cálculo de IQA – Índice de Qualidade da Água – com base 

em: vector de qualidade, funções de qualidade, factores de ponderação e função de agregação 

(Anexo II.2). 

A metodologia aplicada correntemente na Espanha é baseada na proposta de Provencher e 

Lamontagne (Anexo II.3) e usada por Barros (1992), no trabalho de ensaios de aplicação de índices 

de qualidade da água na bacia hidrográfica do Rio Cávado. Na selecção das variáveis que intervêm 
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no cálculo, distinguem-se dois tipos de variáveis: Variáveis X – aquelas cuja concentração é sempre 

significativa para caracterizar a qualidade qualquer que seja o valor – e Variáveis Y – as que só 

afectam o potencial de utilização da água condicionado pela sua qualidade a partir de determinada 

concentração e, para as quais, concentrações menores ou nulas não têm significado para caracterizar 

a qualidade. 

A metodologia proposta por Silva (2002) (Anexo II.4) para o processo de desenvolvimento 

de indicadores em estuários comporta um conjunto de passos que incluem: a caracterização do 

estuário, do ponto de vista físico e ecológico; a identificação dos seus usos e problemas; a definição 

de valores para comparação das observações – valores de referência e valores objectivo – e ainda os 

critérios para a eventual definição das classes de qualidade. 
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4. METODOLOGIA PROPOSTA PARA AVALIAÇÃO DA 

QUALIDADE DA ÁGUA 

 
No presente capítulo apresenta-se a metodologia adoptada neste trabalho para a 

classificação da qualidade de água em meios hídricos superficiais. 

 Esta metodologia é baseada nos estudos aplicados à avaliação da qualidade da água 

em rios e lagos da Estónia, que se evidenciaram pela grande qualidade dos resultados 

obtidos. 
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4.1 Introdução 

O presente estudo propõe uma metodologia para a avaliação da qualidade da água em 

rios e albufeiras em Portugal, baseada em métodos desenvolvidos e aplicados, recentemente, a 

rios e lagos da Estónia. Para tal, demonstra-se a sua aplicabilidade ao caso da albufeira de 

Alqueva e seus afluentes. 

A caracterização da qualidade da água em albufeiras baseia-se no trabalho de Nõges 

(2003) sobre a avaliação do estado eutrófico de lagos na Estónia, considerando parâmetros 

químicos, propriedades físicas e fitoplâncton. 

A caracterização da qualidade da água nos afluentes à albufeira baseia-se nos trabalhos 

de Loigu e Leisk (2001) sobre a avaliação da qualidade da água em rios da Estónia, por sua 

vez baseados na proposta da National Rivers Autority (1994) e que foi utilizada em Inglaterra 

e País de Gales para avaliar a qualidade da água dos rios, através do método GQA (General 

Quality Assessment), utilizado pela Agência Ambiental dos Estados Unidos da América 

(USEPA, 2006). 

 

4.2 Condições de Referência e Valores de Referência  
 

As condições de referência (CR) são uma representação de integridade biológica que 

pode ser definida como a “habilidade” de manter equilibrada, integrada e adaptável uma 

comunidade de organismos que tem uma composição de espécies, uma diversidade e uma 

organização funcional comparável ao do habitat natural da região (Rebecca, 2005a). 

No âmbito do trabalho sobre condições de referência para águas de superfície foi 

desenvolvido um guia prático para apoiar a implementação dos anexos II e V da DQA. Este 

guia apresenta as seguintes recomendações relativas ao estabelecimento de condições de 

referência: 

(i) As condições de referência não comparam necessariamente condições pristinas, 

isto é, as condições de referência podem admitir pressões humanas desde que estas 

não causem ou causem, a uma escala limitada, efeitos no estado ecológico; 

(ii) As condições de referência serão representadas por valores dos elementos de 

qualidade biológicos pertinentes para a classificação do estado ecológico;   

(iii) As condições de referência podem representar um estado no presente ou no 

passado;   

(iv) As condições de referência devem ser estabelecidas para cada tipo de massa de 

água; 



                                   CAPÍTULO 4 – METODOLOGIA PROPOSTA PARA AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA.  ____________________________________________________________________________________________________________________  

 

 45

Estabelecer valores de referência (VR) para as condições de referência constitui assim 

uma tarefa importante. A DQA estabelece que o estado ecológico de águas de superfície seja 

determinado pelo mais baixo dos valores para os elementos biológicos e físico químicos 

monitorizados para os elementos de qualidade pertinentes. Isto é feito usando rácios de 

qualidade ecológica (EQR, da sigla original Ecological Quality Ratio), que descrevem a 

relação entre os valores de referência e os valores observados dos elementos de qualidade 

biológica (Figura 4.1). 

 
 

Figura 4.1– EQR (Adaptado de Murray,2002) 
 

A comparação dos valores observados com valores de referência, representativos de 

um estado natural sem intervenção humana, permite atribuir o EQR e a correspondente 

classificação de qualidade da água. Os valores de referência estimados para os diferentes 

parâmetros são obtidos de modos diferentes e dependem da disponibilidade de dados. Quando 

possível, utilizam-se estações especialmente definidas para o efeito. Noutros casos utilizam-se 

dados obtidos da monitorização ambiental ou de estudos específicos.  

Apresenta-se na Figura 4.2 um fluxograma relativo às etapas a percorrer para o 

estabelecimento de condições de referência, assim como dos limites a impor para a obtenção 

dos rácios de qualidade ecológica. 

Excelente 
 
Bom 
 
Moderado 
 
Mediocre 
 
Mau 

1 

0 

Valores de referência 
= EQR 

Valor do parâmetro 

Elementos de 
qualidade 
 biológica 
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Estabelecer infra-estruturas de 
informação, incluindo 

Parâmetros sobre as massas de água 

Distinção dos vários tipos de 
massas de água 

Usar os critérios de pressão como 
ferramenta de observação 

Usar os critérios ecológicos baseados 
nas definições normativas 

Avaliação preliminar do estado ecológico 
das massas de água para elementos de 

qualidade relevantes 

Estabelecer valores 
representativos do estado bom 
e moderado, para elementos 

de qualidade relevantes 

Condições de referência, 
locais/pontos disponíveis Condições de referência, 

locais/pontos não disponíveis 
 

Estabelecer redes 
espaciais de 
locais/pontos 

de CR 

Uso de parâmetros 
históricos, escolhas 

anteriores e/ou opiniões de 
peritos 

Estabelecer os tipos 
específicos de CR para 
todos os elementos de 
qualidade relevantes 

Calcular ou estimar o nível de 
confiança para valores das CR 

Calcular os valores de EQR para elementos de 
qualidade relevantes e estabelecer preliminarmente as 

fronteiras das classes 

Escalas EQR harmonizadas estabelecidas no 
exercício de intercalibração 

Métodos validados 

Estabelecer e usar 
modelos conjecturais
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2– Fluxograma para a obtenção das condições de referência (Fonte Rebecca (2005b)). 
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A decisão sobre a metodologia a adoptar para a determinação das condições de 

referência depende de vários factores: 

(i). Disponibilidade ou não de condições imperturbadas, ou quase imperturbadas. Neste 

caso deve estabelecer-se redes de monitorização;  

(ii). Predominância de condições degradadas. Neste caso a metodologia deve ser baseada 

no estabelecer de uma resposta eficaz e adequada ao problema;  

(iii). A opinião de especialistas deve ser usada como o último recurso e deverá ser 

acompanhada por um processo de validação aceitável.   

Nesta secção apresentam-se formas de definir as condições de referência e valores de 

referência para meios hídricos superficiais. 

 

4.3 Avaliação da Qualidade da Água em Lagos e Albufeiras 
 

A metodologia para a avaliação do estado ecológico dos lagos Estónios foi compilada 

por Nõges (2003) baseada em substâncias químicas, propriedades físicas e fitoplâncton. Esta 

metodologia usa como base o cálculo da concentração do fósforo de referência e as equações 

de Vighi e Chiaudani (1985). 

 
4.3.1  Determinação do Grau de Eutrofização em Albufeiras 
 

Vighi e Chiaudani (1985) analisaram a relação entre o índice morfoedáfico (IME), 

(calculado através do quociente entre a alcalinidade ou condutividade em (meq/L) e a 

profundidade média do lago (em m) e o fósforo total em vários lagos. Com base nesta relação 

é possível prever o fósforo de referência para lagos. O fósforo de referência dá a indicação das 

condições de eutrofização natural do lago, que podem não ser as consideradas para o nível 

oligotrófico (nível mais baixo da classificação). Segundo Vighi e Chiaudani (1985), o IME 

representa uma aproximação útil para a classificação do nível de eutrofização da água, dá a 

informação necessária para avaliar a qualidade máxima possível da água e obtém-se com um 

controlo estratégico de avaliação de todas as fontes antropogénicas que causam a evolução do 

fósforo na massa de água. 

Vighi e Chiaudani (1985) usaram dados de 53 lagos da América do Norte e Europa, 

com insignificantes perturbações antropogénicas, para retirar a correlação entre o IME e o 

fósforo resultante de fenómenos naturais para determinar concentrações de referência. Através 

das Equações (4.1) e (4.2) é possível calcular o fósforo de referência com base quer na 

alcalinidade quer na condutividade, respectivamente. 
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( ) ( ) Alcref IMEPtotLog log09,033,048,1 ±+=                                      (4.1) 

 

( ) ( ) Condref IMEPtotLog log11,027,05,0 ±+=                                      (4.2)  

 

 Equações semelhantes foram também calculadas para lagos Europeus, Equações ((4.3) 

e (4.4)). 

 

   ( ) ( ) Alcref IMEPtotLog log15,029,048,1 ±+=                                     (4.3) 

 

( ) ( ) Condref IMEPtotLog log10,0429,087,0 −+=                                 (4.4) 

 
 

 Para os lagos Norte americanos  

 

( ) ( ) ALCref IMEPtotLog log10,0433,044,1 −+=                                   (4.5) 

 

( ) ( ) Condref IMEPtotLog log11,0426,071,0 −+=                             (4.6) 

 

Onde: 

           ( )LmgreferênciadetotalPdeãoConcentraçPtot ref /=  

( ) ( )mmédiadeprofundidaLmeqdealcalinidaIME cAl //=  

( ) ( )mmédiadeprofundidaacmSadecondutividIME cond /º20/μ=  

 

Nõges (2003) usa a alcalinidade de referência para o cálculo do IME, que está 

correlacionado com o fósforo total em lagos, que não são afectados por acções de origem 

antropogénica. Caso não seja possível dispor de estações de mostragem sem contaminação, 

sugere-se na presente dissertação a criação de uma “estação fictícia”. Com esta estação 

pretende-se estabelecer uma situação pristina virtual, adoptando como valores da variável 

alcalinidade os menores valores monitorizados no conjunto das estações reais disponíveis. 

Comparando a concentração do fósforo de referência (estimada recorrendo à Equação 

4.3) com a escala de eutrofização apresentada por Premazzi e Cardoso, (2001) (Tabela 3.7), 

obtém-se uma aproximação do grau de eutrofização da água na albufeira em questão. 
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Tabela 4.1 – Objectivos estabelecidos por Premazzi (2003) 

Objectivo Classificação 

 

Incremento máximo de fósforo 

Relativo ao valor de referência  

 

Ecológico 

Oligotrófico 

Mesotrófico 

Eutrófico 

20% 

40% 

50% 

Intermédio 
Oligotrófico 

Eutrófico 

20% 

80% 

 

 

4.3.2 Determinação das Classes de Qualidade da Água  
 

É possível determinar uma estimativa global da qualidade da água numa albufeira, 

baseada na definição do grau de eutrofização e dos objectivos dessa massa de água. Premazzi 

(2003) propõe, para este fim, incrementos máximos de fósforo (Tabela 4.1) onde são 

estabelecidos dois objectivos: o objectivo ecológico e objectivo intermédio. Numa albufeira, o 

estabelecimento deste objectivo de qualidade ecológico permite, assim, determinar o valor da 

concentração de fósforo total de referência, correspondente ao respectivo grau de 

eutrofização. A comparação entre os dados de monitorização de concentrações de fósforo 

total e a concentração de fósforo total de referência possibilita a estimativa global da 

qualidade da água numa albufeira. 

Por outro lado as classes de qualidade da água na albufeira podem ser estabelecidas 

com base na análise estatística da totalidade dos valores de concentração de fósforo total, 

agrupados por mês para eliminar o efeito da sazonalidade. Os percentis 10 e 90 são utilizados 

para delimitar as condições de referência excelentes (classificação do estado de qualidade de 

águas “excelente”) e más (classificação do estado de qualidade de águas “mau”), 

respectivamente. Os percentis intermédios, 25 e 75, são utilizados para delimitar os valores 

fronteira das classes de qualidade entre “bom” e “razoável” e “razoável “ e “medíocre”, 

respectivamente. 

Idêntica análise deve ser efectuada para os parâmetros correspondentes a índices de 

qualidade da água. Os parâmetros correspondentes a índices de qualidade da água a adoptar 

devem ser estabelecidos com base em correlações significantes com PTot, sugerindo-se na 

presente dissertação os seguintes: 

 

• Coliformes fecais (NMP/100mL); 
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• Coliformes totais (NMP/100mL); 

• Estreptococos fecais (NMP/100mL); 

• CBO 5 dias (mg O2 /L); 

• Carência Química de Oxigénio (mg /L); 

• Oxigénio dissolvido (% sat); 

• Nitratos Total (mg O3 /L); 

• Nitritos Total (mg O2 /L);  

• Clorofila-a (µg /L); 

• Azoto Total (mg N /L); 

• pH; 

• Condutividade (uS/cm); 

• Cloretos (mg Cl/L); 

• Zinco dissolvido (µg/L); 

• Chumbo dissolvido (µg /L); 

• Arsénio dissolvido (µg /L); 

 

Para cada índice os valores fronteira entre classes de qualidade devem ser 

determinados mensalmente, para eliminar o efeito de sazonalidade. Estes valores fronteira 

correspondem aos percentis da respectiva distribuição, à semelhança do efectuado com a 

concentração de fósforo total. No caso do índice de oxigénio dissolvido os percentis 10 e 90 

são utilizados para delimitar as condições de referência más (classificação do estado de 

qualidade de águas “mau”) e excelentes (classificação do estado de qualidade de águas 

“excelente”), respectivamente. Os percentis intermédios, 25 e 75, são no caso deste índice 

utilizados para delimitar os valores fronteira das classes de qualidade entre “razoável “ e 

“medíocre” e “bom” e “razoável”, respectivamente. 

Os indicadores de qualidade da água numa albufeira são determinados através da 

agregação de índices representativos de cada temática seleccionada, sugerindo-se na presente 

dissertação os seguintes indicadores: ICB – Indicador de Contaminação Bacteriana; IO – 

Indicador de Oxigenação; IE – Indicador de Eutrofização; IFQ – Indicador Físico-Químico; 

IMP – Indicador de Metais Pesados; 

Os parâmetros constituintes de cada índice são agregados de forma a obter-se uma 

caracterização do estado geral da qualidade da água por indicador, através das Equações 4.7 a 

4.11, sendo que a cada índice é atribuído um factor de peso (Pe), atendendo à sua importância 

relativa na composição do respectivo indicador. 
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• Contaminação bacteriana – ICB 
 

Pe
CT

Pe
ESTF

Pe
CF IIIICB ×=                                                                   (4.7) 

 

• Contaminação através do estado de oxigenação – IO 
 

Pe
CQO

Pe
CBO

Pe
OD IIIIO ××= 5%                                                               (4.8) 

 

• Contaminação através do estado de eutrofização – IE 
 

Pe
Nitri

Pe
aC

Pe
N

Pe
Nitra

Pe
Pt IIIIIIE ××××= −                                              (4.9) 

 

• Contaminação através do estado físico -químico – IFQ 
 

Pe
CL

Pe
Cond

Pe
pH IIIIFQ ××=                                                  (4.10)  

 

• Contaminação através de metais – IMP 
 

Pe
As

Pe
Pb

Pe
Z IIIIMP n ××=                                                     (4.11) 

 

 

Onde: 

Pe – Peso atribuído a cada índice temático. 

Os factores de ponderação adoptados (Tabela 4.2) permitem calcular o valor mensal 

de cada indicador temático. Os indicadores podem igualmente ser determinados anualmente, 

efectuando a agregação dos respectivos índices anuais. 
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Tabela 4.2 – Factores de peso para cálculo dos índices  

Factores de peso 
Pe Parâmetros  

ICB IO IE IFQ IMP 

OD (% sat)  0,33    

CBO5 (mg O2/L)  0,35    

pH     0,25  

Temp. amostra (ºC)      

Condutividade (20 ºC)    0,25  

Colif. Fecais (NMP/100 mL) 0,5     

Fósforo Total (mg PO-
4/L)    0,4   

Nitratos (mg NO-
3/L)    0,1   

CQO (mg/O2/L)  0,32    

Azoto Total (mgN/L)   0,1   

Estreptococos Fecais (NMP/100 mL) 0,25     

Colif. Totais (NMP/100 mL) 0,25     

Clorofila-a (µg/L)   0,3   

Nitritos (mg NO-
3/L)    0,1   

Cloretos (mg/Lcl)    0,5  

Zinco (µg/L)     0,34 

Chumbo dissolvido (µg /L)     0,33 

Arsénio dissolvido (µg /L)     0,33  

∑ Pe 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

  
 
 
 
 

A determinação da classe de qualidade da água relativa a cada um dos indicadores 

temáticos é obtida aplicando a correspondência da Tabela 4.3, entre os valores fronteira dos 

índices determinados mensalmente e uma escala de 0 a 100. Para a determinação anual dos 

indicadores temáticos optou-se por determinar um índice, expresso numa escala de 0 a 100 

(Tabela 4.3), correspondente a cada valor do respectivo parâmetro. Para a totalidade dos 

índices, à excepção do oxigénio dissolvido, os valores de qualidade 0 e 100 correspondem ao 

máximo e mínimo dos dados de monitorização do correspondente parâmetro, 
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respectivamente. No caso do índice de oxigénio dissolvido, os valores de qualidade 0 e 100 

correspondem ao mínimo e máximo dos valores de OD monitorizados, respectivamente. 
 

Tabela 4.3 – Classes de qualidade da água em albufeiras 

Classe Estado de qualidade das águas Valor do indicador temático 

Classe I Excelente  > 90 

Classe II Bom          < 90 

Classe III Razoável  < 75 

Classe IV Medíocre  < 55 

Classe V Mau          < 35 

 

4.4 Avaliação da Qualidade da Água em Rios  
 
A metodologia para a avaliação do estado da qualidade da água dos rios da Estónia foi 

explicitada em Nõges (2002 e 2003), usando os valores de referência de Loigu e Leisk (2001) 

apresentados seguidamente. 

 

4.4.1 Condições de Referência   
 

Segundo Loigu e Leisk (2001), o parâmetro estatístico média anual é utilizado na 

maior parte dos casos para avaliar e estimar a qualidade da água. No entanto, a utilização 

deste parâmetro nem sempre é suficiente para descrever a qualidade da água. A função 

estatística mais adequada será o desvio padrão, adoptando-se o percentil como valor mais 

adequado para a caracterização geral dos dados monitorizados. Deste modo, os percentis 

poderão ser comparados com a média e com o desvio padrão. 
 

4.4.2 Determinação de Classes de Qualidade da Água 
 

A avaliação da qualidade da água por classes de classificação baseia-se na análise 

estatística dos dados referentes à amostragem de parâmetros de qualidade considerados para o 

estudo em causa. No caso do OD adoptou-se o método de cálculo do percentil 10 da 

distribuição normal, de acordo com a Equação (4.12). 

 

 

smq 281,1−=                                                                                   (4.12) 
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Onde:  

q - percentil 10 

m - média  

s – desvio padrão  

 

No caso dos restantes parâmetros de qualidade da água adoptou-se o método de cálculo 

do percentil 90 da distribuição log-normal, de acordo com a Equação (4.13).  

 

 

 
SMeq 2816,1−=                                                                                 (4.13) 

 

Onde: 

  Q – percentil 90; 

 M – média logarítmica = ( )( )22 /1/ln msm +  

  S – desvio padrão logarítmico = ( )22 /1(ln ms+  

 

Ao estabelecer-se que as classes de qualidade da água são definidas em termos do 

percentil 90 para CBO, azoto total, fósforo total, coliformes fecais, pH, condutividade, azoto 

amoniacal, e percentil 10 para oxigénio dissolvido, significa que o rio, deverá apresentar 

valores abaixo do especificado, em 90% das amostras para o CBO, azoto total, fósforo total, 

coliformes fecais, pH, condutividade, azoto amoniacal e em 10 % das amostras para o 

oxigénio dissolvido (Tabela 4.4). 

 

Os parâmetros propostos são os seguintes: 

 

• OD (%); 

• CBO5 (mg02/L); 

• Azoto Total (mg N/L); 

• Fósforo total (mg P/L); 

• Coliformes fecais (NMP/100mL); 

• Condutividade (µS/cm); 

• pH; 
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Para cada parâmetro considerado é definido um índice parcial (Subíndice -Ii) que é 

calculado a partir das funções de qualidade que se apresentam nas Figuras (4.3) a (4.10) 

numa escala de 0 a 100, definindo-se a classe de qualidade de cada SI, de acordo com os 

seguintes valores fronteira: 

 

Valor Fronteira entre as Classes I e II – SI = 100; 

Valor Fronteira entre as Classes II e III – SI = 75; 

Valor Fronteira entre as Classes III e IV – SI = 40; 

Valor Fronteira entre as Classes IV e V – SI = 5. 

 

Na Tabela 4.5 apresenta-se a matriz de cálculo com as equações utilizadas para 

determinação do SI referentes a cada parâmetro considerado 

 

 
 

Tabela 4.4 – Valor dos parâmetros em cada classe de qualidade 

VALORES DO PARÂMETRO EM CADA CLASSE 
 Parâmetro 

Classe I Classe II Classe III Classe IV Classe V 

OD [% sat] 100 60- 70 50-60 40-50 < 40 

CBO5 [mgO2/L] < 3 3-5 5-8 8-10 >10 

N [mg N/L] <0,1 0,1-0,3 0,3-0,45 0,45-0,60 >0,6 

PTot [mg P/L] <0,05 0,05-0,08 0,08-0,12 0,12-0,16 >0,16 

Condutividade 
(µS/cm); 

<100 100-500 500-800 800-1000 >1000 

Coliformes fecais 
(NMP/100mL); < 10 10-100 100-1000 1000-10000 >10000 

pH 6,75-7,75 6,75-5,75 e 
8,00-8,25 

5,75-5,25 
8,25-9,5 

5,25-3,75 
9,5 -11,55 

<3,75 
>11,55 
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Figura 4.3– Função de qualidade para o oxigénio dissolvido 

 

 
Figura 4.4– Função de qualidade para a CBO5 
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Figura 4.5– Função de qualidade para a Azoto Total 

 

 
 

Figura 4.6– Função de qualidade para o Fósforo Total 
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Figura 4.7– Função de qualidade para a Condutividade 

    

 

 

 

 
Figura 4.8– Função de qualidade para os Coliformes Fecais 
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Figura 4.9– Função de qualidade para o pH 

 

 

Tabela 4.5– Matriz de cálculo dos Ii 

CLASSES DE QUALIDADE 
 

 I  II  III  IV V  
OD [% sat] 1 100 755,2 −∗= qI  1355,3 −∗= qI  1355,3 −∗= qI  5 

CBO7 [mg O2/L] 2 100 5,1375,12 +∗−= qI  5,137667,11 +∗−= qI  0185,17 +∗−= qI  5 

N Total [mg N/L] 2 100 5,112125 +∗−= qI  14533,233 +∗−= qI  14533,233 +∗−= qI  5 

PTot [mg P/L] 2 100 67,14133,8333 +∗−= qI  145875 +∗−= qI  145875 +∗−= qI  5 

Condutividade 
(µS/cm) 2 100 12108,0 +∗−= qI  12008,0 +∗−= qI  12008,0 +∗−= qI  5 

Coliformes fecais 
(NMP/100mL) 2 100 1003,3 +∗−= qI  

47,670475,0 +∗−= qI
 

1,2100111,0 +∗−= qI  5 

pH  2 100 
75,6825 −∗= qI  

5,48750 −∗−= qI  

5,32770 −∗= qI  
0,30628 +∗−= qI  

5,8233,23 −∗= qI  
20,20210,17 +∗−= qI  

5 

 

Onde :1 é o q da Equação (4.12)  

          2 é  o q da Equação (4.13) 

 

Os indicadores de qualidade da água em rios são determinados através da agregação 

de índices representativos de cada temática seleccionada, estabelecendo-se os seguintes 



                                   CAPÍTULO 4 – METODOLOGIA PROPOSTA PARA AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA.  ____________________________________________________________________________________________________________________  

 

 60

indicadores: ICB – Indicador de Contaminação Bacteriana; IO – Indicador de Oxigenação; IE 

– Indicador de Eutrofização; IFQ – Indicador Físico-Químico. 

Os parâmetros constituintes de cada índice são agregados de forma a obter-se uma 

caracterização do estado geral da qualidade da água por indicador, através das Equações 4.14 

a 4.17, sendo que a cada índice é atribuído um factor de peso (Pe), atendendo à sua 

importância relativa na composição do respectivo indicador. 

 

 
 

• Contaminação bacteriana – ICB 
 

( )Pe
CFIICB =                                                                       (4.14) 

 
 
• Estado de Oxigenação – IO 

 
( ) ( )Pe

CBO
Pe

OD IIIO
5

×= %                                                      (4.15) 
 

 
• Eutrofização – IE 

 
( ) ( )Pe

Ptot
Pe

N IIIE ×=                                                          (4.16) 
 
 

• Estado Físico-químico – IFQ 
 
 

( ) ( )Pe
Cond

Pe
pH IIIFQ ×=                                                       (4.17) 

 

Onde: Onde: 

Pe – Peso atribuído a cada índice temático. 

 

 
 
 

Os factores de peso considerados no presente estudo constam da Tabela 4.6. 
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Tabela 4.6 – Factores de Peso  

 

Factor de Peso (Pe)  

Parâmetros 
ICB IO IE IFQ 

 
OD (%)  0,34   

 
CBO5 (mg02/L)  0,66   

 
Fósforo total (mg P/L)   0,68  

 
Coliformes fecais (NMP/100mL) 1,00    

 
Condutividade (µS/cm)    0,35 

 
Azoto Total (mgN/L) 

 
  0,32  

 
pH    0,65 

∑ Pe 1,00 1,00 1,00 1,00 

 
 

Depois de calculados os valores dos vários índices, estes são combinados para a 

caracterização do estado geral de qualidade da água, numa única equação (EG) (Anexo VII). 

 
( ) ( ) ( ) ( )PiPiPiPi IFQIEIOICBEG ×××=                                           (4.18) 

 
 

O estado geral da qualidade da água, EG, assim obtido determina a classificação da 

qualidade da água de acordo com a escala de classificação que é apresentada na Tabela 4.7 

 
 

Tabela 4.7– Escala de classificação da qualidade da água para os rios 

 

Classe 

 

Definição 

 

EG 

 

Classe I 
Elevado Estado Químico 100 - 90 

 

Classe II 
Bom Estado Químico 90 - 75 

 

Classe III 
Estado Químico Normal 75 - 55 

 

Classe IV 
Pobre Estado Químico 55 - 35 

 

Classe V 
Mau Estado Químico 35 - 0 
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5. APLICAÇÃO DO MODELO DPSIR AO CASO DE ESTUDO 

 

No presente capítulo, descreve-se a metodologia proposta para a construção de um 

sistema de indicadores de qualidade das águas superficiais na área de influência do 

Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva, baseada no modelo DPSIR. 

É apresentada uma selecção de temáticas relevantes para a aplicação do DPSIR na 

definição de um sistema de indicadores de qualidade da água na albufeira de Alqueva e nos 

seus afluentes. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                CAPÍTULO 5 – APLICAÇÃO DO MODELO DPSIR AO CASO DE ESTUDO  ____________________________________________________________________________________________________________________  

 

 64

 

5.1 Introdução 

 
As primeiras referências à necessidade de criar uma reserva de água no rio Guadiana, 

em pleno Alentejo, surgiram há pelo menos 100 anos. Embora se trate de um grande rio com 

uma extensa bacia hidrográfica, a faixa do Alentejo que lhe corresponde está marcada pela 

seca, que se acentua de norte para sul. 

O Projecto, enquanto Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva (EFMA), data de 

1957, altura em que foi criado o Plano de Rega do Alentejo. Como se trata de um rio 

internacional partilhado com Espanha, foi necessário estabelecer um acordo que regulasse a 

utilização deste recurso, celebrando-se em 1968 o Convénio Internacional Luso-Espanhol 

(que já contemplava a construção da barragem de Alqueva). Este convénio atribuiu a Portugal 

a exploração hidráulica do troço internacional do Guadiana entre as confluências do rio Caia e 

a da ribeira de Cuncos. O Conselho de Ministros aprovou em 1975 a realização do projecto e, 

20 anos depois, foi fundada a Empresa de Desenvolvimento e Infra-estruturas de Alqueva 

(EDIA) que levou por diante os trabalhos em Alqueva. 

Em Maio de 1998 tiveram lugar as primeiras betonagens e em Janeiro de 2002 ficou 

concluído o corpo principal da Barragem, o que permitiu o início do enchimento da albufeira 

de Alqueva a 8 de Fevereiro do mesmo ano. 
 

5.2 Caracterização da Zona de Estudo 

 
O rio Guadiana nasce na Mancha, em Espanha, nas lagoas de Ruidera na província 

espanhola de Ciudad Real, a 1700 m de altitude. Entra em Portugal após ter percorrido 550 

km. O seu troço nacional é de cerca de 150 km, com uma orientação aproximadamente Norte-

Sul, desaguando no oceano Atlântico, entre Vila Real de Santo António e Ayamonte (Figura 

5.1). 

A bacia hidrográfica do Guadiana (Figura 5.2) situa-se entre 37o e 40o de latitude 

Norte e entre 2o e 8o de longitude Oeste, no sul da Península Ibérica, drenando uma área de 

66.800 km2, da qual 17% em Portugal. É a quarta maior bacia hidrográfica da Península 

Ibérica, depois das bacias do Douro, Ebro e Tejo. 

Em território português, os principais afluentes da margem direita, no troço 

compreendido entre a secção do Pulo do Lobo e a foz, são: as ribeiras de Oeiras, de Carreiras, 

do Vascão, de Alcoutim, de Odeleite e de Beliche. À margem esquerda, no mesmo troço, aflui 
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Andorra

France

Portugal

España

o rio Chança. O Guadiana faz por duas vezes fronteira entre Portugal e Espanha. Primeiro 

entre o rio Caia e a ribeira de Cucos, e depois desde o rio Chanca até à foz.  

O estuário do rio Guadiana é um dos maiores de Portugal. Desenvolve-se por mais de 

70 km, desde a sua foz, frente a Vila Real de Santo António, até cerca de seis quilómetros a 

montante de Mértola. A ocupação das suas margens é predominantemente agrícola. Junto à 

foz situam-se zonas urbanas de alguma importância Vila Real de Santo António, em Portugal, 

e Ayamonte, em Espanha. O estuário é, assim, meio receptor de cargas de poluição difusa 

provenientes das escorrências das minas e da actividade agrícola e de cargas pontuais com 

origem nas águas residuais urbanas apenas parcialmente tratadas. 

A criação da Albufeira de Alqueva provocou a alteração do uso do solo 

comparativamente ao período anterior. Por outro lado desenvolvem-se novas actividades 

económicas incluindo a produção de energia, que originam alterações a nível económico e da 

qualidade/quantidade da água. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1– Bacia hidrográfica do rio Guadiana (parte Portuguesa e Espanhola) 
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 Figura 5.2– Localização da bacia hidrográfica do rio Guadiana (parte Portuguesa). 

 

5.2.1 Características Gerais do EFMA 
 

O EFMA tem influência directa quer nos concelhos abrangidos pela albufeira de 

Alqueva quer naqueles que beneficiam com a instalação de novos perímetros de rega. São 19 

os concelhos do Alto e Baixo Alentejo, situados nas margens do rio Guadiana, que são 

abrangidos por este Empreendimento. 

O Empreendimento desenvolve-se a partir da albufeira de Alqueva, instalada no rio 

Guadiana, imediatamente a jusante da confluência do rio Degebe e a montante da confluência 

do rio Ardila. A albufeira de Alqueva estende-se por 83 km ao longo dos concelhos de Moura, 

Portel, Mourão, Reguengos de Monsaraz e Alandroal. 
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Os concelhos totais ou parcialmente abrangidos (Figura 5.3) são: Alandroal, Alcácer 

do Sal, Aljustrel, Alvito, Barrancos, Beja, Cuba, Elvas, Évora, Ferreira do Alentejo, Grândola, 

Moura, Mourão, Portel, Reguengos de Monsaraz, Santiago do Cacém, Serpa, Viana do 

Alentejo, Vidigueira. 

 
 

 

Figura 5.3– Localização da área de influência do EFMA (Fonte EDIA) 

 

A Barragem de Alqueva é o elemento central do Empreendimento de Fins Múltiplos 

de Alqueva, a Mãe-d’água do sistema. A barragem de Alqueva e consequentemente a sua 

albufeira está situada, entre 38 º 11 ´ 43 ‘‘ Norte de latitude e 7 º 29 ´ 42 '' Norte de longitude, 

sendo esta a maior barragem portuguesa, situada no rio Guadiana, no Alentejo interior, perto 

da fronteira espanhola. A albufeira está situada entre as localidades de Mourão e Torres a 

montante e o Açude de Pedrógão a jusante. Foi construída com o objectivo de regadio para 

toda a zona do Alentejo e produção de energia eléctrica para além de outras actividades 

complementares. 

A sua altura máxima, contada a partir das suas fundações, é de 96 m, correspondendo 

o seu nível de pleno armazenamento (NPA) à cota 152 m. A albufeira tem uma área com 

cerca de 250 km2 e permite armazenar um volume total de 4150 hm3, dos quais 3150 hm3 

correspondem à sua capacidade útil (Tabela 5.1). 
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Tabela 5.1– Características das principais infra-estruturas do EFMA 

 

Barragem de Alqueva 

Tipo 
Cota de 

coroamento 

Altura 

máxima 

Desenvolvimento 

do coroamento 
Potência 

 

Abobadada 
154,00 m 96,00 m 458,00 m 2 × 135 MVA 

 

Albufeira de Alqueva 

Área total Volume total Volume útil 
Nível de pleno 

armazenamento 

Nível mínimo 

de exploração 

250 km2 4.150 hm3 3.150 hm3 152,00 m 135,00 m 

 

5.2.2 Plano de Ordenamento da Albufeira 
 

Na sequência da decisão de relançamento do EFMA, foi determinado, em 

conformidade com o disposto no artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 151/95, de 24 de Junho, 

alterado pela Lei n.º 5/96, de 29 de Fevereiro, a elaboração do Plano de Ordenamento das 

Albufeiras de Alqueva e Pedrógão (POAAP), que veio a dar origem à Resolução do Conselho 

de Ministros nº95/2002. 

A área de intervenção do POAAP integra o futuro plano de água das albufeiras de 

Alqueva e Pedrógão e uma faixa de protecção terrestre de 500 m definida a partir da cota do 

nível de pleno armazenamento, abrangendo os seguintes concelhos: Alandroal, Elvas, Évora, 

Moura, Mourão, Portel, Reguengos de Monsaraz, Serpa, Vidigueira e Vila Viçosa. 

A decisão de elaboração do POAAP foi de carácter preventivo, pois foi o primeiro 

caso nacional em que a elaboração do plano precedeu a existência real da albufeira. Esta 

decisão foi tomada tendo presente a grande dimensão do projecto e as profundas 

transformações a ocorrer no território, em resultado da constituição de um plano de água que 

se estende ao longo de aproximadamente 100 km do rio Guadiana, submergindo cerca de 250 

km2 do seu vale.  

O POAAP visa, assim, numa perspectiva integrada do território, estabelecer as regras 

de utilização do plano de água e da zona de protecção, definindo os usos e o regime de gestão 

que salvaguardem a qualidade da água, garantam a defesa, valorização e reposição de valores 

naturais e regulem a ocorrência e o desenvolvimento das actividades humanas, numa 

perspectiva de diversificação da actividade económica e de melhoria da qualidade de vida das 

populações. 
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5.2.3 Usos da Água da Albufeira de Alqueva 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.4– População residente na Bacia do Guadiana em 2001 (Fonte SNIRH). 

 

A população residente na área da bacia hidrográfica do rio Guadiana em 2001 (Figura 

5.4) ascende a 1,9 milhões de habitantes, onde cerca de 230 mil (12%) são da parte 

portuguesa. A densidade populacional média na bacia aproxima-se dos 28 habitantes/km2, 

sendo de 20 habitantes/km2, na parte portuguesa. A bacia do Guadiana abrange as NUT III 

(Divisão Administrativa) do Alto Alentejo, Alentejo Central, Baixo Alentejo e Algarve. Estas, 

por sua vez, são constituídas pelos seguintes concelhos: 

(i). O Alto Alentejo engloba os concelhos de Arronches, Campo maior, Elvas e Portalegre, 

todos eles pertencentes ao distrito de Portalegre. 

(ii). O Alentejo Central engloba os concelhos do Alandroal, Arraiolos, Borba, Estremoz 

Évora, Mourão, Portel, Redondo, Reguengos de Monsaraz e Vila viçosa. 

(iii). O Baixo Alentejo engloba os concelhos Almodôvar, Barrancos, Beja, Castro Verde, 

Cuba, Mértola, Moura, Ourique, Serpa e Vidigueira. Estes concelhos são abrangidos 

pela bacia do Guadiana. Os concelhos de Alvito e Ferreira do Alentejo não são 
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abrangidos pela bacia do Guadiana. Quanto a Aljustrel, embora parte da sua área 

territorial seja abrangida pela bacia do Guadiana, não é povoada nesta área. 

(iv). O Algarve é a região abrangida pela bacia do Guadiana, que engloba os concelhos de 

Alcoutim, Castro Marim, Loulé, São Brás de Alportel, Tavira e Vila Real de Santo 

António. 

Todas estas regiões se caracterizam por uma fraca ocupação populacional, devido 

essencialmente a serem constituídas por populações envelhecidas, onde a taxa de 

mortalidade é superior à de natalidade. Os pólos mais dinâmicos são as sedes de concelho, 

sendo que a atracção exercida por estes não é suficiente para fixar a população.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.5 – Tipo de indústrias existentes na bacia hidrográfica do rio Guadiana (Fonte SNIRH) 

 

Na Figura 5.5 apresentam-se as indústrias tipo existentes ao longo da bacia 

hidrográfica do rio Guadiana. Estas têm grande influência na qualidade e quantidade da água 

da bacia. As indústrias transformadoras podem ser divididas nos seguintes subgrupos:  

• Indústrias alimentares e de bebidas;  

• Curtumes;  

• Outras indústrias,  
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Os curtumes e as indústrias alimentares, são aquelas que exercem mais pressões sobre 

a água na bacia pois, para além da necessidade de água, são as mais poluentes. Em 2001 o 

relatório final do PBH do rio Guadiana, indicava que mais de 90% das cargas poluentes de 

origem industrial rejeitadas no meio ambiente provêm de indústrias não ligadas a redes 

publicas de águas residuais, sendo as mais poluentes as ligadas a lagares de azeite, 

suinicultura, curtumes (Figura 5.6) e indústrias alimentares. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.6 – Distribuição das indústrias agro-pecuárias na bacia hidrográfica do rio Guadiana (Fonte SNIRH) 
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Figura 5.7 – Distribuição das indústrias extractivas na bacia hidrográfica do rio Guadiana (Fonte SNIRH) 

 

As indústrias extractivas têm um peso significativo na economia da bacia do rio 

Guadiana e incluem as instalações de extracção e acabamento de rochas ornamentais – 

mármores em Estremoz, Borba e Vila Viçosa – e extracção de minério. Os consumos de água 

relacionados com as rochas ornamentais são pouco significativos, mas, no caso da extracção 

de minério, é bastante significativa, pois como se verifica pela análise da Figura 5.7 há pelo 

menos 36 locais de extracção.  
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Figura 5.8– Situação das lixeiras existentes na bacia hidrográfica do rio Guadiana (Fonte SNIRH) 

 

Em 2001, a situação das lixeiras na bacia hidrográfica do rio Guadiana era ainda uma 

situação critica. É necessário interditar a instalação de quaisquer depósitos de materiais 

(vazadouros, lixeiras, parques de sucata, adubos, pesticidas,) em todas as áreas do domínio 

hídrico, a construção de novas edificações ou a realização de obras que possam obstruir a 

drenagem natural das águas nos leitos, margens e zonas adjacentes dos cursos de água. Como 

se pode verificar pela análise da Figura 5.8, algumas lixeiras já foram encerradas. No entanto 

subsistem ainda muitas ao longo da bacia, e mesmo estando em obras são soluções pouco 

viáveis. 
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Figura 5.9– Descargas das águas residuais urbanas na bacia hidrográfica do rio Guadiana (Fonte SNIRH) 

 

Em 2001 existiam, na bacia do Guadiana 182 sistemas de recolha de águas residuais, 

parte dos quais não dispunham de qualquer tratamento. As populações mais isoladas têm 

sistemas próprios individuais, isto é, fossas sépticas ou descargas directas no curso de água. 

Segundo o relatório do PBH do Guadiana, cerca de 78 % da população total estava servida 

com rede de recolha de água residuais, 55% da população total beneficiava da existência de 

instalações de tratamento das suas águas residuais e 25 % da população total era atendida com 

sistema de tratamento superior a fossas sépticas. Os níveis de poluição da água de Alqueva 

reflectem o deficiente ou inexistente tratamento dos esgotos produzidos nos concelhos que 

para lá drenam. Refere-se a título de exemplo que em, Junho de 2006, a água da albufeira de 

Alqueva estava interdita a banhos, devido à detecção de coliformes fecais, sinal da presença 

de águas residuais não tratadas. O rio Guadiana transporta para além destas fontes poluidoras 

grandes quantidades de águas residuais, e de produtos químicos usados na agricultura na parte 

espanhola da bacia, contribuindo para a deterioração da qualidade da água e, condicionando, 

de forma drástica, os seus usos principais (Figura 5.10) e secundários (Figura 5.11). 
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Figura 5.10 – Usos principais da água nas albufeiras da bacia do Guadiana (Fonte SNIRH) 

 

• Principais Usos da Água na Bacia do Guadiana 

 

Os usos principais da água nas albufeiras da bacia hidrográfica do rio Guadiana 

(Figura 5.10), são diversos: Alqueva e Odeleite são de fins múltiplos; Beliche, Enxoé e Monte 

Novo são para abastecimento municipal; Caía, Lucefecit e Vigia tem fins hidroagrícolas.  

Se o armazenamento for reduzido, como aconteceu para as albufeiras de Vigia, Caia e 

Beliche em 2005 e 2006, coincidindo com um período de seca, estes usos potenciais podem 

ser gravemente afectados, quer a nível de abastecimento publico, quer na agricultura que é um 

dos meios de subsistência mais importantes das populações da região. 
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• Uso Secundários da Água na Bacia do Guadiana 
 

Para cada uma das albufeiras do rio Guadiana, estão definidas as actividades 

secundárias permitidas, conforme mostra a Figura 5.11. Esta classificação foi estabelecida de 

forma indicativa, aquando da realização e aprovação do Plano de Ordenamento de cada 

albufeira. 

Os níveis de poluição no Alqueva causam preocupação, pois comprometem as 

expectativas de desenvolvimento turístico em torno da albufeira e da própria bacia 

hidrográfica. A albufeira de Alqueva é classificada como protegida, sendo que as actividades 

permitidas com restrições são: pesca, natação, barco, barco a motor e surf, não sendo 

permitidos desportos de competição. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.11 – Usos secundários (Fonte SNIRH) 
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5.2.4 Redes de Monitorização da Qualidade da Água  
 

A monitorização da qualidade da água tem como objectivo o controlo e a avaliação da 

qualidade da água na bacia do rio Guadiana, e comporta três tipos de amostragem: 

1) Convencional: as amostragens são realizadas mensalmente com determinações 

analíticas em laboratório credenciado; 

2) Automática + Convencional: as amostragens são realizadas com sondas automáticas 

com medições contínuas de alguns parâmetros, adicionando-se as amostragens 

mensais com determinações analíticas em laboratório; 

3) Automática + Telemetria + Convencional: as amostragens são realizadas com sondas 

automáticas com medições contínuas de alguns parâmetros, às quais se adiciona 

telemetria com envio de alarme, sempre que os limites estabelecidos são 

ultrapassados, e amostragens mensais com determinações analíticas em laboratório. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.12– Redes de monitorização na bacia do Guadiana (Fonte SNIRH) 
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As redes de monitorização existentes na bacia do rio Guadiana estão representadas na 

Figura 5.12. Estas redes pertencem ao sistema integrado nacional de vigilância e alerta de 

qualidade da água, informação procedente da rede automática de qualidade da água. Este  

sistema de vigilância permite obter informação em tempo real sobre os recursos hídricos, 

estando as estações automáticas de alerta estrategicamente localizadas, de modo a permitir: 

(i). controlar de forma contínua as afluências a captações superficiais de água; 

(ii). controlar a qualidade de água que aflui à fronteira com a Espanha; 

(iii). controlar eventuais descargas das principais fontes de poluição, cujo impacto nos 

meios hídrico é significativo para o respectivo equilíbrio ecológico e respectivos 

usos. 

As informações obtidas neste sistema são complementadas pela rede de qualidade da água 

convencional. A rede operacional de qualidade da água, tem como objectivo, a classificação 

da qualidade da água ao longo da bacia hidrográfica.    
 

5.3 Aplicabilidade do Modelo DPSIR à Área de Influência do EFMA 

 

No presente trabalho adoptou-se o modelo DPSIR devido à sua maior abrangência 

comparativamente aos modelos PSR e PSIR. Além disso inclui aspectos económicos (forças 

motrizes) e sociais (respostas) fundamentais para a compreensão dos fenómenos, e Portugal 

como membro da União Europeia está obrigado a fornecer informação à Agência Europeia do 

Ambiente, a qual utiliza este modelo. 

A selecção das temáticas a observar é um dos aspectos mais importantes na aplicação 

de um sistema de indicadores para a caracterização da qualidade da água tanto em meios 

lênticos como lóticos. Há que ter em consideração os usos quer primários quer secundários, as 

pressões e as características físicas e hidrológicas a que a bacia hidrográfica está sujeita. 

Os critérios de selecção das temáticas da qualidade da água tiveram em conta as 

obrigações legais, o estado ecológico e a saúde pública, assim como a disponibilidade de 

dados. Apresenta-se na Tabela 5.2 a matriz da selecção das temáticas que se consideraram 

relevantes para a definição de um sistema de indicadores de qualidade da água na sub-bacia 

de Alqueva, quer para a albufeira propriamente dita, quer para os seus afluentes. 
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Tabela 5.2– Selecção de temáticas relevantes para a definição de um sistema de indicadores de qualidade de 

qualidade de água na sub-bacia de Alqueva.  

 

Legislação 

 

Relevância 

Parâmetros 

disponíveis 

 

Resultado final 

 
 

Temática 

 Ecológica 
Saúde 

publica 

 

 
Albufeira Afluentes 

 

Condições 

hidromorfológicas 

(a) 
 

Sim 

 

Não 
Não - - 

 

Estado de oxigenação 
(a), (h) Sim Não Sim √ √ 

 

Eutrofização 

(a), (b), (f), 

(h) 
Sim Sim Sim √ √ 

 

Contaminação 

bacteriana 

(a), (c), (d), (h) Não Sim Sim √ √ 

 

Metais pesados  

(a), (c), (e), 

(h) 
Sim Sim Sim/Não √ - 

 

Substancias tóxicas 
(a), (e), (h) Sim Sim Não - - 

 

Estado físico-químico 
(a), (h) Não Sim Sim √ √ 

 

(a) Directiva quadro da água (2000/60/EC) (DQA) 

(b) Directiva 91/676/CEE; relativa à protecção das águas contra a poluição causada por nitratos de origem 

agrícola 

(c) Directiva 75/440/CEE do Conselho, de 16 de Junho relativa à qualidade das águas superficiais destinadas 

à produção de água potável nos Estados-membros 

(d) Directiva (76/160/CEE) de 8 de Dezembro de 1975; relativa à qualidade das águas balneares 

(e) Directiva 76/464/CEE do Conselho, de 4 de Maio de 1976 relativa à poluição causada por determinadas 

substâncias perigosas lançadas para meio aquático da Comunidade  

(f) Directiva 91/271/CEE do Conselho, de 21 de Maio de 1991 relativa ao tratamento de águas residuais 

urbanas e o Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de Junho  

 (g) Directiva 98/83/CE o Conselho, de 3 de Novembro; tem por objectivo proteger a saúde humana dos 

efeitos nocivos resultantes de qualquer contaminação da água destinada ao consumo humano, assegurando a sua 

salubridade e limpeza. 

(h) Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto; estabelece normas, critérios e objectivos de qualidade com a 

finalidade de proteger o meio aquático e melhorar a qualidade das águas em função dos seus principais usos. 
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Da análise da Tabela 5.2 verifica-se que as temáticas consideradas relevantes para a 

albufeira e afluentes são: Contaminação bacteriana, Estado de Oxigenação; Estado de 

Eutrofização; Estado Físico-químico; Metais pesados. A cada uma destas temáticas 

corresponde um indicador temático: ICB, IO, IE; IFQ; IMP, respectivamente. 

 Faz-se, seguidamente, uma breve descrição de cada uma destas temáticas assim como 

dos parâmetros associados a cada uma delas. 

 

Estado de Oxigenação 

 

O oxigénio tem um papel fundamental sob o aspecto químico nas reacções de 

oxidação – redução do ferro, magnésio, cobre azoto e enxofre, e sob o aspecto biológico por 

ser um elemento fundamental em todos os processos de metabolismo aeróbio. O teor do 

oxigénio dissolvido a exigir na água potável é difícil de definir, uma vez que depende de 

outros parâmetros de qualidade da água. No entanto se as concentrações forem elevadas, 

podem desenvolver-se mecanismos de corrosão nas adutoras e nas redes de distribuição. Se as 

condições de OD forem baixas, facilitam os processos de oxidação em condições anaeróbias e 

consequentemente a formação de produtos indesejáveis com desenvolvimento de sabor, 

cheiro e cor. 

A CBO representa a quantidade de oxigénio necessária para o metabolismo dos 

microrganismos, especialmente bactérias, durante a oxidação da matéria orgânica, representa 

uma medida, embora indirecta, da matéria orgânica presente numa água e portanto o seu nível 

de poluição. 

A CQO representa a quantidade total de oxigénio necessário à oxidação de qualquer 

composto orgânico de modo a convertê-lo em dióxido de carbono e água, independentemente 

da sua biodegradabilidade. A determinação deste parâmetro baseia-se no facto de 

praticamente todos os compostos orgânicos (exceptuando-se os hidrocarbonetos e as 

piridinas) serem oxidados, quimicamente, pela acção de fortes agentes oxidantes em meios 

ácidos.  

 

Eutrofização 

 

 Os compostos de azoto (nitratos, nitritos, amoníaco) na água têm a sua origem na 

decomposição de matérias vegetais e animais, nas descargas de efluentes domésticos, 

percolação devida ao espalhamento de lamas no terreno e na descarga directa de efluentes 

industriais. A importância da concentração total de azoto prende-se, com a possibilidade de 
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crescimento biológico descontrolado (algas) desde que se verifiquem as concentrações 

necessárias dos componentes carbono e fósforo e a diminuição de oxigénio disponível no 

meio aquático, provocada pela oxidação biológica dos compostos de azoto que é basicamente 

aeróbia. A presença de clorofila-a em excesso pode provocar, aumentos significativos das 

algas, o que pode ser bastante prejudicial ao ecossistema em questão. 

 

Contaminação bacteriana 

 

  A presença de coliformes (fecais e totais), e de estreptococos fecais na água significa, 

geralmente, contaminação por esgotos domésticos ou agro-industriais, o que pode provocar 

graves problemas na saúde pública (colites hemorrágicas, gastroenterites).  

 
Metais Pesados 

 

Os metais pesados podem constituir um risco para a saúde pública e para os sistemas 

ecológicos devido à sua acção sub-aguda de acumulação nos tecidos dos seres vivos. Também 

aspectos de ordem económica impõem limites para o zinco e arsénio. 

 

Estado físico-químico 

 

O pH traduz o comportamento ácido ou básico duma solução, isto é, mede o equilíbrio 

ácido-base entre os diversos componentes em presença. O pH está ligado a quase todos os 

parâmetros de qualidade da água, porque os equilíbrios químicos, invariavelmente, envolvem 

a concentração de iões hidrogénio disponíveis. Embora o pH não seja um parâmetro que 

directamente determine efeitos negativos na qualidade da água, a sua relação e influência nos 

outros parâmetros define-o como fundamental na apreciação da qualidade da água. O pH ao 

influenciar a eficiência das operações e processos de tratamento destinados à remoção de 

bactérias, vírus e outros organismos nocivos, pode ter efeitos directos na saúde humana. 

 A condutividade é uma medida da actividade iónica duma solução em termos da sua 

capacidade de transmitir corrente eléctrica. A importância da condutividade prende-se com o 

efeito de corrosão duma água e depende da temperatura. 

 A velocidade das reacções químicas varia, por regra, directamente com a temperatura 

e com as concentrações das espécies em presença, uma vez que os equilíbrios químicos são 

afectados. Os cloretos são limitantes para uso industrial por causarem corrosão em condutas e 

caldeiras e entre outros inconvenientes, por formarem hidróxidos de cálcio, ferro e magnésio 
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que sedimentam, ficando em solução ácido clorídrico e cloreto ferroso. Altas concentrações 

de cloretos nas águas superficiais podem ter origem natural (dissolução de solos e rochas) ou 

antropogénica, pelas descargas de esgotos.  
 

5.3.1 Indicadores de Forças Motrizes 
 

As forças motrizes são as causas socio-económicas subjacentes aos problemas 

ambientais. Os indicadores de forças motrizes devem descrever todas as mudanças, que se 

verifiquem a nível social, económico e demográfico de uma determinada região. Estas 

mudanças têm efeitos directos sobre os níveis de consumo de água e de emissão de poluentes. 

Neste trabalho optou-se por identificar três tipos de indicadores de forças motrizes: 

Indicador de aumento da área irrigada e de abastecimento domiciliário; Indicador da evolução 

do consumo de pesticidas e de fertilizantes; Indicador de aumento das indústrias agro – 

pecuárias,  

 

Indicador de aumento da área irrigada e de abastecimento domiciliário 

A agricultura é um dos sectores que afecta intensamente a água, tanto a nível 

qualitativo (contaminação com pesticidas e nutrientes) como quantitativo (necessidade de 

armazenamento de água). 

As maiores necessidades de disponibilidade de água ocorrem nas épocas de verão, 

pois esta é uma zona de intensiva actividade agrícola. Da análise da ocupação do solo 

(Figura.5.13) verifica-se que grande parte da água da bacia é destinada à rega e abastecimento 

domiciliário, sectores que aqui são predominantes. As necessidades de água para a agricultura 

em Alqueva, correspondem essencialmente aos volumes necessários para rega.  
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Figura 5.13– Carta de caracterização do uso do solo na área de influência do EFMA (fonte Alqueva agrícola) 
 

A superfície agrícola utilizada representa 75,5% da área total, sendo que 55,8 % são 

áreas exclusivamente agrícolas e 20 % áreas de uso agro – florestal (PBH relatório 1).  

 O uso florestal ocupa 12 % da área da bacia hidrográfica, a área agro-florestal ocupa 

20 % da bacia e os espaços com matos incultos abrangem cerca de 10,6 % 

Com o enchimento da albufeira de Alqueva, a produção agrícola alentejana sofreu 

algumas alterações, tendo-se verificado uma tendência de mudança de cultura de sequeiro 

(plantações de cereais) para culturas de regadio. 

 

Indicador da evolução do consumo de pesticidas e de fertilizantes 

A poluição de origem agrícola tem efeitos negativos sobre a qualidade da água da 

albufeira de Alqueva. Estes efeitos resultam da utilização inadequada de adubos e pesticidas, 

originando a presença de fósforo, pesticidas e nitratos na água. Na bacia do Guadiana 

predominam as culturas de sequeiro (trigo, centeio, cevada) e culturas do tipo intensivo nas 
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Forças Motrizes 
• Indicador de aumento da área irrigada e 

abastecimento domiciliário  
• Indicador da evolução do consumo de 

pesticidas e fertilizantes 
• Indicador de aumento das indústrias 

agro pecuárias  
 

Respostas 

Impacto 

Estado 
 

Pressões 

zonas de regadio (milho, arroz, trigo, girassol) sendo estes dois tipos de culturas as principais 

fontes de nitratos. O consumo de adubos fosfatados na agricultura também contribui para a 

presença de fósforo na água da albufeira de Alqueva.  

 

Indicador de aumento das indústrias agro pecuárias  

As indústrias agro-pecuárias têm um grau de poluição muito elevado, como é o caso 

das suiniculturas, dos lagares de azeite e adegas. Estas unidades industriais descarregam 

quantidades de poluentes em quantidades iguais ou equivalentes a grandes aglomerados 

populacionais. 

A Figura 5.14 mostra o modelo DPSIR e os indicadores das forças motrizes que se 

acharam mais relevantes para o caso de estudo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.14– Modelo DPSIR – Forças Motrizes 

 

A Tabela 5.3 demonstra a aplicabilidade dos indicadores escolhidos para as diferentes temáticas. 
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Tabela 5.3– Indicadores de Forças Motrizes e respectiva área temática de influência  

 

Em relação às forças motrizes foram seleccionados os indicadores que permitem uma 

compreensão do seu desempenho e contribuição para a degradação da água da albufeira de 

Alqueva e seus afluentes ao longo do tempo. No caso da agricultura a escolha recaiu sobre um 

indicador simples e que reflecte de forma inequívoca a evolução da pressão exercida por esse 

sector no consumo do recurso água: O aumento da área irrigada, que é uma consequência 

directa do aparecimento da albufeira. A contribuição da pecuária considerou-se muito 

importante, pois é uma das causas de descargas directas para a massa de água. 
 

5.3.2 Indicadores de Pressão 
 

Para caracterizar a qualidade da água é necessário definir-se as pressões que uma 

massa de água está sujeita, esta escolha recaiu sobre a emissão de poluentes, e os indicadores 

escolhidos foram as fontes poluidoras e os riscos de acidentes de poluição, que de forma 

directa ou não podem condicionar a utilização da água da albufeira.  

 

Indicador de fontes poluentes 

A bacia hidrográfica do rio Guadiana e consequentemente a albufeira de Alqueva é 

afectada pelas actividades humanas, desde a exploração da água até ao uso do solo. Como se 

pode verificar da Figura. 5.9 em 2001 ainda existiam muitas descargas directas na água da 

bacia hidrográfica. Segundo o relatório final do PBH do Rio Guadiana, existiam em território 

português 2498 fontes potencialmente poluidoras (Tabelas 5.4 e 5.5). 

 
 

Área Temática  
Indicador de aumento da área  

irrigada e de abastecimento 
domiciliário 

Indicador da evolução do  
consumo e de pesticidas e 

fertilizantes 
 

Indicador de aumento 
das 

 indústrias agro - 
pecuárias 

ICB √ √ √ 

IO  √ √ 

IE  √ √ 

IFQ √ √ √ 

IMP √ √ √ 
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Tabela 5.4– Distribuição das fontes poluidoras urbanas na BHG, em 2001 
 

Tipo Número 

ETAR 44 

Futura ETAR 33 

Pontos de descarga 163 

EE águas residuais   2 

Fossas sépticas colectivas 76 

Sistemas de águas residuais (SAR) 185 

Futuros sistemas de águas residuais 10 

Sistemas de resíduos sólidos urbanos (SRU) 41 

Total - fontes urbanas 554 

 

 

Tabela 5.5– Distribuição das fontes poluidoras industriais na BHG em 2001 

Descarregado em: 
Fontes Industriais Sistemas de águas 

residuais 
Linha de água 

Fonte industrial ligada à actividade agrícola e pecuária 

Lagares de azeite 27 108 

Suinicultura 2 251 

Boviniculturas 1 64 

Aviários 1 9 

Adegas e destilarias 3 25 

Abate de animais / conserva de carne 0 36 

Transformadora da pesca e aquacultura 0 3 

Conservação de frutos e hortícolas 1 19 

Lacticínios 2 33 

Transformação de cereais e leguminosas 9 2 

Alimentos compostos para animais 0 13 

Águas minerais e refrigerantes 0 2 

Fabrico de outros produtos alimentares 169 41 

Total 215 606 

Fonte industrial: 

Extractivas  250 

Industria de curtumes  15 

Outras industrias  83 

Total 775 348 
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Forças Motrizes 
• Indicador de aumento da área 

irrigada e abastecimento 
domiciliário 

• Indicador da evolução do 
consumo de pesticidas e 
fertilizantes 

• Indicador de aumento das 
indústrias agro pecuárias  

Respostas 

Impacto 

Estado 

Pressões 

• Indicador de fontes poluentes 

• Indicadores de acidentes de 

poluição 

 

 
Indicadores de acidentes de poluição 

As descargas de águas residuais urbanas ou industriais são um factor de risco face à 

possibilidade de ocorrência de acidentes nos sistemas de tratamento. Relativamente às 

grandes origens de água para abastecimento domiciliário e rega, normalmente constituídas 

pelas albufeiras da bacia do rio Guadiana, os riscos de acidentes de poluição têm mais 

expressão na área centro – norte da bacia para montante do Pedrógão, como se pode verificar 

pela Tabela 5.6. 

 
Tabela 5.6– Riscos de acidentes de poluição na BHG em 2001 

 
RISCOS DE ACIDENTES DE POLUIÇÃO 

ORIGENS DA ÁGUA Empresas com 

Substâncias perigosas 

Empresas  

Agro-industriais 

Albufeira de Caia 8 24 

Albufeira de Lucefécit 5 27 

Albufeira de Alqueva 42 493 + Espanha 

Albufeira da Vigia - 12 

Albufeira do Enxoé - 3 

Albufeira de Odeleite - 4 

 

A Figura 5.15 mostra o modelo DPSIR e os indicadores das pressões que se acharam 

mais relevantes para o caso de estudo: 

 

Figura 5.15 – Modelo DPSIR – Pressões 
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Forças Motrizes 
• Indicador de aumento da área 

irrigada e abastecimento 
domiciliário 

• Indicador da evolução do 
consumo de pesticidas e 
fertilizantes 

• Indicador de aumento das 
indústrias agro pecuárias. 

Respostas 

Impacto 

Estado 
• Indicador de contaminação bacteriana – ICB 
• Indicador de oxigenação – IO 
• Indicador de eutrofização – IE 
• Indicador físico – químico – IFQ 
• Indicador de metais pesados - IMP 

 

Pressões 

• Indicador de fontes 

poluentes 

• Indicadores de acidentes de 

poluição 

A descrição dos indicadores escolhidos para as diferentes temáticas pode ser encontrada na 

Tabela 5.7. 
 

Tabela 5.7– Proposta de indicadores de pressão 

NOME Descrição 

 

Indicador de fontes poluentes 

Percentagem de descargas de fontes 

poluidoras urbanas e industriais 

 

Indicadores de acidentes de poluição 

 

Percentagem de riscos de poluição de 

substâncias perigosas e industriais  

 

5.3.3 Indicadores de Estado 
 

Os indicadores de estado são objecto de aprofundamento nos capítulos 6 e 7 desta 

dissertação, para a caracterização da qualidade da água na albufeira de Alqueva e afluentes. 

Como foi referido, foram usadas duas metodologias, uma para a caracterização da água da 

albufeira de Alqueva e outra para a caracterização da água dos afluentes. Estas metodologias 

abrangem os indicadores temáticos indicados na Tabela 5.2 e na Figura 5.16. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.16 – Modelo DPSIR – Estado 
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5.3.4 Indicadores de Impacto 
 

A alteração da qualidade da água causa impactos tanto nas populações, como nos 

ecossistemas. Para os indicadores de impacto foram considerados: Indicador de espécies 

ameaçadas; Indicador de custos de exploração nas estações de tratamentos de águas e águas 

residuais. 

 

Indicador de espécies ameaçadas 

Pode afirmar-se que Portugal tem uma disponibilidade hídrica média, isto é, encontra-

se numa boa posição relativamente a outros países Europeus. No entanto e como já foi 

referido neste trabalho, a disponibilidade de água em Portugal está fortemente dependente das 

afluências pluviais de Espanha, nas bacias hidrográficas internacionais como é o caso do rio 

Guadiana. 

As pressões criam muitas vezes stress hídrico, pois as disponibilidades de água não 

são suficientes. Para as actividades socio-económicas que se verificam na bacia hidrográfica 

os impactos ecológicos são de grande importância para a definição do estado ecológico, de 

uma massa hídrica que, por sua vez, depende da qualidade das águas superficiais. Por isso, é 

necessário verificar em que medida a poluição afecta o ecossistema  

 

Indicadores de custos de exploração nas estações de tratamentos de águas e águas 

residuais 

Na área de influência do EFMA existem captações de água para abastecimento público 

e descargas de esgotos domésticos e industriais. Estas descargas provocam o aparecimento de 

substâncias tóxicas na água, sendo estas substâncias nefastas não só para o ecossistema como 

para a saúde humana. 

O aumento do teor de nutrientes na massa de água causa um aumento do número de algas 

e, em consequência, dos outros organismos que podem causar problemas sérios de poluição 

da água. É assim importante reforçar os sistemas de tratamento de água e de águas residuais, 

de forma a garantir a segurança da qualidade da água e, consequentemente, dos ecossistemas 

aquáticos  

A optimização dos sistemas de tratamento assumem uma importância fundamental para 

uma politica de sustentabilidade à escala da bacia. 
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Forças Motrizes 
• Indicador de aumento da área 

irrigada e abastecimento 
domiciliário  

• Indicador da evolução do 
consumo de pesticidas e 
fertilizantes 

• Indicador de aumento das 
indústrias agro pecuárias 

Respostas 

Impacto 
• Indicadores de espécies 

ameaçada 
• Indicadores de custos de 

exploração nas estações de 
tratamentos de águas e 
águas residuais 

Estado 
• Indicador de contaminação bacteriana – ICB 
• Indicador de oxigenação – IO 
• Indicador de eutrofização – IE 
• Indicador físico – químico – IFQ 
• Indicador de metais pesados - IMP 
 

Pressões 

• Indicador de fontes poluentes. 

• Indicadores de acidentes de 

poluição 

 

A Figura 5.17 mostra o modelo DPSIR e os indicadores de impacto que se acharam 

mais relevantes para o caso de estudo: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.17– Modelo DPSIR – Impacto 

 

A descrição dos indicadores escolhidos para as diferentes temáticas pode ser 

encontrada na Tabela 5.8. 
 

Tabela 5.8– Proposta de indicadores de impacto 

NOME Descrição 

 

Indicadores de espécies ameaçadas 

Percentagem de espécies ameaçadas na 

albufeira de Alqueva  

Indicadores de custos de exploração nas estações de tratamentos de 

águas e águas residuais 

Custos de exploração das ETA(s) e 

ETAR(s) na zona de influência do EFMA 
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Os impactos na água da albufeira de Alqueva e seus afluentes podem ser considerados 

de dois tipos: 

(i). nos ecossistemas 

(ii). na saúde pública 

Os indicadores escolhidos para a quantificação dos impactos nos ecossistemas, estado 

de eutrofização da albufeira e percentagem de espécies afectadas, dão-nos uma visão das 

agressões sofridas e da consequente degradação da água. Na saúde pública os impactos 

podem ser controlados através da qualidade da água para consumo humano. Desta forma os 

indicadores seleccionados são percentagem da população afectada, os custos de exploração 

nas estações de tratamentos de águas e águas residuais. 
 

5.3.5 Indicadores de Resposta 
 

Os indicadores de resposta devem representar acções tendentes a diminuir da 

gravidade ou eliminar os problemas causados. Estes indicadores devem ser eficazes na 

resposta às pressões, estados e impactos existentes na massa hídrica em questão. 

 Os indicadores de resposta considerados foram: Indicador de poupança de água; 

Indicador de população servida por redes de abastecimento e tratamento; Indicador de 

evolução do preço da água. 

 

Indicador de poupança de água 

Hoje em dia é cada vez mais necessário a consciencialização das populações quanto à 

necessidade de se proteger os recursos hídricos e de economizar o consumo de água, pelo 

facto de se tratar de recursos escassos. 

 “A água é um património comum cujo valor deve ser reconhecido por todos. Cada um 

tem o dever de a economizar e de a utilizar com cuidado” (Carta europeia da Água, 10º 

principio). 

Cada pessoa é um consumidor/utilizador da água, logo deve ser responsabilizado pela 

utilização inconsciente e abusadora deste recurso. As respostas governamentais devem ter 

como linha de orientação a regulamentação, os instrumentos financeiros e a implantação de 

infraestruturais.  
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Indicador de população servida por redes de abastecimento 

 

 Um abastecimento de água suficiente e meios de saneamento adequados constituem 

necessidades humanas básicas a que todos devem ter acesso. Devem ser feitos investimentos a 

nível de estações de tratamento de água para consumo humano e de águas residuais, pois estes 

investimentos contribuem para uma redução das fontes potencialmente poluidoras. No entanto 

é necessário conhecer a forma como as taxas podem criar impactos nas populações, isto é, 

deve ser considerado a sustentabilidade social de uma determinada politica de tarifas. 

 

Indicador de evolução do preço da água 

 

As políticas de tarifação de água são influenciadas por aspectos sociais, devendo 

considerar-se a universalização dos serviços básicos de água a um preço acessível. 

Os principais benefícios da aplicação de taxas à utilização da água são: 

(i). Um consumo de água mais sustentável; 

(ii). Uma maior eficiência do uso de água e por consequência uma menor pressão nos 

recursos hídricos e no meio ambiente, isto é, maiores caudais nos rios que têm como 

consequência uma melhoria do seu estado ecológico; 

(iii). Provisão de recursos financeiros que podem ser directamente usados em 

investimentos de novas infra-estruturas de recursos hídricos, para a protecção do 

ambiente ou na operação e manutenção das infra-estruturas existentes; 

O reconhecimento do valor real da água é um elemento importante no contexto de uma 

crescente participação dos utilizadores de água na gestão dos recursos hídricos. 

As respostas destinam-se a resolver ou prevenir os impactos ambientais negativos, 

estas podem incluir acções reguladoras, despesas ambientais ou para investigação, opinião 

pública e preferência dos consumidores, mudanças nas estratégias de gestão, e informação 

ambiental.  

 

 

 

A Figura 5.18 mostra o modelo DPSIR e os indicadores de resposta que se acharam 

mais relevantes para o caso de estudo. 
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Forças Motrizes 
• Indicador de aumento da área 

irrigada e abastecimento 
domiciliário;  

• Indicador da evolução do 
consumo de pesticidas e 
fertilizantes 

• Indicador de aumento das 
indústrias agro pecuárias  

Respostas 
• Indicador de poupança 

de água 
• Indicador de população 

servida por redes de 
abastecimento 

• Indicador de evolução 
do preço da água 

 

Impacto 
• Indicadores de espécies 

ameaçadas 
• Indicadores de custos de 

exploração nas estações de 
tratamentos de águas e águas 
residuais

Estado 
• Indicador de contaminação bacteriológica – ICB 
• Indicador de oxigenação – IO 
• Indicador de eutrofização – IE 
• Indicador físico – químico – IFQ 
• Indicador de metais pesados - IMP 
 

Pressões 

• Indicador de fontes poluentes 

• Indicadores de acidentes de 

poluição 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.18– Modelo DPSIR – Respostas 

 

 

A descrição dos indicadores escolhidos para as diferentes temáticas pode ser 

encontrada na Tabela 5.9. 
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Tabela 5.9– Proposta de indicadores de resposta 

 

NOME 
Descrição 

Indicador de poupança de água 

Percentagem de população na área do 

EFMA que poupa água 

Indicador de população servida por redes de abastecimento 

Percentagem de população servida por 

redes de abastecimento de água 

Indicador de evolução do preço da água 

Evolução do preço da água nos diferentes 

municípios 

 

 

Com a identificação das temáticas, e a selecção dos parâmetros para cada tipo de 

indicador elaborou-se a Tabela 5.10 que identifica e resume os indicadores DPSIR propostos 

para a constituição de um sistema de indicadores na área de Influência do EFMA. 

 
 

Tabela 5.10– Resumo dos indicadores DPSIR propostos 

 

 
 

 

 

 

Indicadores propostos 

Forças Motrizes Pressão Estado Impacto Resposta 

● Consumo de 
pesticidas e 
fertilizantes 
● Aumento da 
área irrigada e de 
Abastecimento 
domiciliário 
● Industrias agro-
pecuárias 

●Fontes 
poluentes 
●Acidentes e 
poluição 

ICB, IO, IE, IFQ, 
IMP 

 

●Espécies 
ameaçadas 
●Custos de 
exploração nas 
ETA(s) e 
ETAR(s) 

 

• Indicador de 

poupança de água 

• Indicador de 
população 
servida por redes 
de abastecimento 

• Indicador de 
evolução preço 
da água 
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6. SISTEMA DE INDICADORES DE ESTADO PARA A ÁREA DE 

INFLUÊNCIA DO EFMA. O CASO DA ALBUFEIRA DE 

ALQUEVA 

 
No presente capítulo utiliza-se um sistema de indicadores de estado para a 

caracterização da qualidade da água na albufeira de Alqueva. 

Esta caracterização foi possível após a definição de uma abordagem metodológica 

que considera cinco indicadores temáticos para a caracterização da qualidade da água: a 

contaminação bacteriana, o estado de oxigenação, o nível de eutrofização, o estado físico – 

químico e a presença de metais pesados. 

A metodologia aplicada consistiu em três fases: na primeira fase determinam-se os 

valores de referência da alcalinidade e do fósforo; na segunda fase é determinada uma 

aproximação ao nível de eutrofização da Albufeira de Alqueva; na terceira fase determinou-

se o valor do estado da qualidade da água na albufeira de Alqueva por indicador. 
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6.1 Introdução 

A determinação de indicadores de estado para a caracterização da qualidade da água 

na albufeira de Alqueva foi efectuada de acordo com a metodologia estabelecida no Capítulo 

4. 

Os dados utilizados na determinação dos indicadores temáticos foram calculados com 

base em informação recolhida em nove estações de monitorização situadas na albufeira de 

Alqueva (Figura 6.1). No Anexo III apresenta-se a localização e os parâmetros monitorizados 

nas referidas estações de monitorização. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figura 6.1– Mapa com a localização das estações usadas para a caracterização da qualidade da água na albufeira 

de Alqueva. 
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6.1.1 Grau de Eutrofização na Albufeira de Alqueva 
 

A selecção dos parâmetros a observar é um dos aspectos mais importantes na 

aplicação de um Sistema de Indicadores para a Caracterização da Qualidade da Água em 

meios lênticos, que muitas vezes está dependente da disponibilidade de dados. 

Para assegurar que os sistemas de monitorização sejam comparáveis no âmbito da 

DQA exige-se que todos os resultados sejam expressos em rácios para classificação do estado 

ecológico. Estas Ratios de Qualidade Ecológica (Ecological Quality Ratio, EQR) representam 

a relação entre os valores dos parâmetros observados numa massa de água de superfície e os 

valores desses parâmetros nas condições de referência aplicáveis a essa mesma massa de 

água. As condições de referência querem representar um estado natural, isto é, um estado não 

afectado por actividades antropogénicas. 

Os valores de referência estimados para os diferentes parâmetros são obtidos de modos 

diferentes e dependem da disponibilidade de dados. Quando possível, utilizam-se estações de 

referência; noutros casos utilizam-se dados obtidos da monitorização ambiental ou de estudos 

específicos. 

Para determinar uma estimativa global da qualidade da água na albufeira de Alqueva, 

baseada na definição do seu grau de eutrofização, é necessário dispor de dados de alcalinidade 

correspondentes a condições de referência, possibilitando assim a determinação da 

concentração do fósforo total de referência. 

Na albufeira de Alqueva, os valores existentes da alcalinidade foram monitorizados 

nas estações Alcarrache SMF (superfície, meio, fundo), Álamos captação, Alqueva Mourão, 

Alqueva Barragem SM (superfície, meio), Ardila confluência S (superfície), Moinho das 

Barcas S (superfície) e Senhora da Ajuda S (superfície), nos anos de 2003 e 2004.  

No entanto, verifica-se que na albufeira de Alqueva todas as estações de 

monitorização são afectadas por poluição. Além disto, da análise das séries temporais de 

alcalinidade nas diversas estações consideradas (Anexo IV), observa-se a existência de 

grandes variações ao longo do tempo, assim como algumas falhas, pois metade das estações 

só apresenta dados de alcalinidade monitorizados à superfície. 

Assim, a partir das estações existentes com monitorização da alcalinidade, construiu- 

-se uma “estação fictícia”, considerada como a mais aproximada do estado pristino e que 

passará a ser denominada por “Estação Alqueva”. Para a definição dos valores de alcalinidade 

na “Estação Alqueva”considerou-se a menor média anual dos valores da alcalinidade 

monitorizados. Assim os valores correspondem aos monitorizados em Alcarrache-Meio e 
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Alcarrache-Superfície nos anos de 2003 e 2004, respectivamente. Apresenta-se na Figura 6.2 

a distribuição mensal dos valores de alcalinidade na “Estação Alqueva” em 2003 e 2004.  
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Figura 6.2– Alcalinidade na estação “Estação Alqueva” 

 

Dos dados registados para a alcalinidade na Estação Alqueva, calculou-se a média de 

alcalinidade mais baixa dos dois anos analisados, correspondente a um valor de 101,58 µg/L 

obtido em 2004. 

 Para o cálculo do IME, utilizou-se a profundidade média de referência, determinada 

através da capacidade total de armazenamento (CTA = 4150000x10^3 m3) da albufeira de 

Alqueva e da respectiva área inundada (AI = 25000x10^4 m2), o que permite definir uma 

profundidade média de 16,6 m. Desta forma foi possível determinar um valor de 0,12 para o 

IME (IME= (((101,58*0,2)/10)/16,6). 

Com base na Equação 4.3 o intervalo de variação do valor do Ptotref para a albufeira de 

Alqueva foi estimado entre 12 e 23 µg/L. Desta aproximação do Ptotref retira-se uma primeira 

classificação do grau de eutrofização na albufeira de Alqueva, usando o valor mais 

desfavorável (23 µg/L).  

Comparando os valores obtidos com a escala de eutrofização apresentada por 

Premazzi e Cardoso (2001) (Tabela 3.7) verifica-se que os valores obtidos para a “Estação 

Alqueva” se situam na classe 3, que corresponde a um nível de eutrofização mesotrófico, 

encontrando-se a água da albufeira de Alqueva num nível de eutrofização mesotrófico. Assim 

o incremento máximo do fósforo de referência será de 40%, pelo objectivo ecológico (Tabela 

4.1), originando um valor do fósforo de referência de 32,2µg/L (Equação 6.1). 
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Lgref /2,3223*4,1P μ==                                             (6.1) 

 

Desta forma propõe-se uma nova grelha de classificação das classes de qualidade da 

água relacionadas com o grau de eutrofização para a Albufeira de Alqueva (Tabela 6.1), onde 

os valores fronteira são determinados de acordo com uma regra simples de proporcionalidade.  

 
Tabela 6.1 – Classes de qualidade da água relacionadas com o grau de eutrofização da Albufeira de Alqueva 

 

Classe 

 

Fósforo [µg /L] 

 

Grau de eutrofização 

Estado de  

Qualidade da água 

1 <6,44  Oligotrófico Excelente 

2 <12,88 Oligo- mesotrófico Bom 

3 <32,2  Mesotrófico Razoável 

4 <64,4  Eutrófico Medíocre 

5 > 64,4  Hipereutrófico Mau 

 

 

 

6.1.2 Qualidade da Água na Albufeira de Alqueva 
 
Apresentam-se na Tabela 6.2 as classes da qualidade da água na albufeira de Alqueva, 

baseadas na concentração total de fósforo, usando os percentis para delimitar os valores 

fronteira das classes de qualidade. Os percentis foram determinados mensalmente com base 

em todos os dados disponíveis monitorizados nas estações localizadas na massa de água da 

albufeira: Lucefécit, Alqueva-Mourão, Alqueva-Captação, Alcarrache e Alqueva-Montante. 

Os resultados referem-se a quatro anos de observações (2001 a 2004). 
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Tabela 6.2 – Valores limite para as classes de qualidade da água da albufeira de Alqueva, baseadas na 

concentração total de fósforo e atendendo à sazonalidade. 

Valor limite de fósforo para as classes de qualidade da água (µg/L) Mês  
Excelente/Bom Bom/Razoável Razoável/Medíocre Medíocre/Mau 

 
Janeiro 107,10 112,35 230,08 241,50 
 
Fevereiro 95,70 112,25 157,75 206,40 
 
Março 86,40 109,00 180,10 205,94 
 
Abril 68,40 88,75 160,83 187,00 
 
Maio 44,70 73,25 131,15 172,44 
 
Junho 25,80 41,00 150,00 220,00 
 
Julho 24,00 31,00 199,00 300,00 
 
Agosto 20,00 29,00 217,50 297,00 
 
Setembro 20,00 53,00 265,00 355,00 
 
Outubro 37,00 56,00 257,75 530,00 
 
Novembro 43,00 75,50 240,00 346,00 
 
Dezembro 70,80 89,50 140,00 202,00 
 

 

Para a avaliação da qualidade da água na albufeira de Alqueva, os dados disponíveis 

(Anexo VI) correspondem aos valores mensais dos anos de 2001 a 2004 nas estações 

Lucefécit, Alqueva-Mourão, Alqueva-Captação, Alcarrache e Alqueva-Montante. Foram 

considerados parâmetros que têm correlação significante com o fósforo total como factor de 

pressão principal. Isto permite-nos, além de seleccionar as variáveis apropriadas, decidir 

também sobre a aplicabilidade sazonal destas como parâmetro de qualidade da água. Os 

valores usados para estes cálculos correspondem aos valores mensais de todos os anos 

disponíveis, isto é, de 2001 a 2004. A albufeira de Alqueva apenas começou a encher a 8 de 

Fevereiro de 2002, logo, para a albufeira de Alqueva apenas se dispunha de dados de 2003.  

Na Tabela 6.3 referem-se os parâmetros considerados no cálculo, correspondentes aos 

estabelecidos no capítulo 4 (Tabela 4.2). Para este cálculo usou-se a correlação de Spearman 

(correlação não paramétrica) (Anexo V), através da qual se retiraram os períodos em que estes 

indicadores mostraram uma correlação significante (P <0,05) com o fósforo total. 
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Tabela 6.3 – Parâmetros correlacionados com o fósforo total na albufeira de Alqueva e os períodos de maior 

significância. 

 
Temática Parâmetros  Meses Rho 

 
Coliformes fecais (NMP/100mL) 2-3;11 0,37 

 
Coliformes totais (NMP/100mL) 3;5-6 0,43 ICB – Contaminação 

bacteriana 
 

Estreptococos fecais (NMP/100mL) 3;12 0,51 

 
CBO 5 dias (mg O2/L) 2;4;10-11 0,47 

 
CQO (mg O2/L) 3,6,12 0,61 IO – Estado de oxigenação  

 
Oxigénio dissolvido 

 
3;12 0,41 

 
Nitratos Total (em NO3) (mg /L) 5;10 0,74 

 
Nitritos Total (em NO2) (mg /L) 2;6;9-10 0,84 

 
Clorofila-a (µg /L) 1;4;7;9 0,79 

IE – Eutrofização  

 
Azoto Total (mg N/L) 7-9 0,98 

 
pH 2;5;7-8 0,60 

 
Condutividade (uS/cm) 

 
1;6;12 

 
0,37 IFQ – Estado Físico-químico  

 
Cloretos (mg/L) 4-5;11 0,36 

 
Zinco dissolvido [µg/L] 1;11 0,39 

 
Chumbo dissolvido (µg/L) *  IMP – Metais Pesados 

 
Arsénio dissolvido (µg/L) *  

 

* Sem correlação significante 

Rho Coeficiente de correlação de Sperarman RanK 

 

Os valores fronteira das classes de qualidade da água para a albufeira de Alqueva 

deveriam ser calculadas separadamente para cada parâmetro, consoante os meses em que este 

parâmetro tem uma correlação significante com o fósforo total, utilizando os dados de 

monitorização das estações de monitorização Lucefécit, Alqueva-Mourão, Alqueva-Captação, 

Alcarrache e Alqueva-Montante, relativos aos anos 2001 a 2004 (Anexo VI). Verifica-se que 

o Arsénio dissolvido e o chumbo não têm relação significante com o fósforo total. No entanto, 

como se verifica da análise da Tabela 6.3, apenas 3 a 4 meses tem correlação significante com 

o fósforo total, facto atribuído à reduzida dimensão das séries de dados. Assim na presente 

dissertação optou-se por apresentar os valores fronteira das classes de qualidade 

correspondentes a todos os meses, no sentido de se obter a maior fiabilidade possível (Tabelas 

6.4 a 6.19). 
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6.1.3.1 Valores Fronteira das Classes de Qualidade da Água por Parâmetro  
Nesta subsecção são apresentadas os valores limites para as classes de qualidade da 

água dos vários parâmetros constitutivos dos diferentes indicadores propostos. 

 

• Parâmetros constitutivos do ICB 

Dos parâmetros considerados no ICB, verifica-se que os coliformes fecais e totais têm 

unicamente três meses de correlação significante com o fósforo total e os estreptococos fecais 

apenas dois meses têm correlação significante. São apresentados os valores fronteira das 

classes incluindo todos os meses nas Tabelas 6.4 a 6.6. 
 

Tabela 6.4 – Valores fronteira das classes de qualidade da água da albufeira baseadas em Coliformes Fecais 

 
Coliformes Fecais (NMP/100mL) 

 
Meses Excelente/Bom Bom/Razoável Razoável/Medíocre Medíocre/Mau 

Janeiro 3,90 21,00 275,00 446,00 
Fevereiro 6,00 7,00 90,00 314,00 
Março 2,00 2,00 210,00 1800,00 
Abril 0,00 0,00 16,00 108,00 
Maio 0,00 0,00 22,50 52,80 
Junho 1,00 1,00 122,50 1435,00 
Julho 0,00 0,00 30,00 252,00 
Agosto 1,00 2,00 7,50 12,50 
Setembro 0,00 0,00 11,00 156,00 
Outubro 3,00 6,00 53,25 900,00 
Novembro 3,10 9,25 342,50 1880,00 

Dezembro 0,00 0,25 485,00 871,00 
 

Tabela 6.5 – Valores fronteira das classes de qualidade da água da albufeira baseadas em Coliformes totais 

 
Coliformes Totais (NMP/100mL) 

 
Meses Excelente/Bom Bom/Razoável Razoável/Medíocre Medíocre/Mau 

Janeiro 304,00 925,00 2325,00 5370,00 
Fevereiro 324,00 600,00 2000,00 4520,00 
Março 60,00 100,00 2600,00 10700,00 
Abril 60,00 200,00 1400,00 5100,00 
Maio 41,40 590,00 2200,00 2840,00 
Junho 110,00 155,00 2125,00 72520,00 
Julho 547,85 600,00 2785,00 4095,00 
Agosto 100,00 100,00 900,00 1500,00 
Setembro 16,00 20,00 460,00 700,00 
Outubro 9,00 40,00 3022,50 7400,00 
Novembro 319,00 497,50 6500,00 28700,00 
Dezembro 119,00 240,00 1900,00 14000,00 
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Tabela 6.6 – Valores fronteira das classes de qualidade da água da albufeira baseadas em Estreptococos Fecais 

 
Estreptococos Fecais (NMP/100ml) 

 
Meses 

 
Excelente/Bom 

 
Bom/Razoável 

 
Razoável/Medíocre 

 
Medíocre/Mau 

Janeiro 2,80 20,00 120,00 330,00 
Fevereiro 4,00 10,00 102,50 110,00 
Março 0,00 0,00 78,00 1990,00 
Abril 0,00 0,00 10,25 28,10 
Maio 0,00 0,00 33,00 47,20 
Junho 0,00 1,50 139,50 510,00 
Julho 0,00 0,00 8,75 203,00 
Agosto 0,00 0,00 2,00 2076,80 
Setembro 0,00 0,00 0,00 3,00 
Outubro 1,80 2,00 34,00 276,00 
Novembro 0,90 12,50 230,75 512,00 
Dezembro 0,00 2,00 105,00 532,00 

 
 

• Parâmetros constitutivos do IO 

 

Dos parâmetros constituintes do IO, verifica-se que a CBO5 é o parâmetro que têm, em 

mais meses correlação significante com o fósforo total, enquanto que a CQO apresenta 

correlação significante com o fósforo total em apenas três meses e o OD apenas em dois 

meses. São apresentados os valores fronteira das classes incluindo todos os meses nas Tabelas 

6.7 a 6.9. 
 

Tabela 6.7 – Valores fronteira das classes de qualidade da água da albufeira baseadas em CBO5 

 
CBO 5 dias (mgO2/L) 

Meses Excelente/Bom Bom/Razoável Razoável/Medíocre Medíocre/Mau 
Janeiro 2,15 18,50 30,00 39,00 
Fevereiro 14,20 20,00 30,00 50,60 
Março 6,20 21,00 35,00 118,00 
Abril 24,00 28,00 70,00 74,00 
Maio 18,30 21,00 50,00 85,00 
Junho 4,70 23,00 55,00 70,00 
Julho 15,60 17,00 39,50 51,00 
Agosto 15,40 16,00 20,00 25,40 
Setembro 14,80 20,00 100,00 102,00 
Outubro 0,80 1,90 27,00 40,00 
Novembro 10,10 16,25 46,25 59,00 
Dezembro 9,09 20,75 41,75 50,60 
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Tabela 6.8 – Valores fronteira das classes de qualidade da água da albufeira baseadas em CQO 

 
Carência Química de Oxigénio (mg/L) 

Meses Excelente/Bom Bom/Razoável Razoável/Medíocre Medíocre/Mau 

Janeiro 13,24 15,40 20,60 23,08 
Fevereiro 11,34 14,85 20,15 25,19 
Março 15,16 17,80 25,40 27,90 
Abril 19,20 21,10 24,30 31,18 
Maio 18,92 20,80 30,00 33,04 
Junho 21,01 22,38 26,03 26,91 
Julho 22,96 25,33 28,20 32,36 
Agosto 19,60 19,60 21,30 22,50 
Setembro 17,42 17,80 35,00 45,52 
Outubro 14,20 15,10 28,90 69,00 
Novembro 13,91 15,13 26,95 33,37 
Dezembro 14,20 16,00 27,45 35,20 

 

 

 

Tabela 6.9 – Valores fronteira das classes de qualidade da água da albufeira baseadas no Oxigénio dissolvido 

 
Oxigénio dissolvido (%) 

 
Meses 

 
Excelente/Bom 

 
Bom/Razoável 

 
Razoável/Medíocre 

 
Medíocre/Mau 

Janeiro 96,20 92,00 53,00 45,00 
Fevereiro 99,40 96,35 72,75 63,00 
Março 138,00 134,00 88,00 79,40 
Abril 132,04 120,00 99,00 95,22 
Maio 116,00 108,00 83,00 67,76 
Junho 144,00 122,25 84,64 26,10 
Julho 115,30 111,50 78,73 75,20 
Agosto 113,20 100,00 90,00 88,20 
Setembro 117,42 100,00 80,00 71,92 
Outubro 99,10 89,00 79,70 72,00 
Novembro 92,63 85,63 66,68 60,27 
Dezembro 90,00 84,00 66,00 57,00 

 

• Parâmetros constitutivos do IE 

Dos parâmetros constituintes do IE, verifica-se que os nitratos e o azoto apenas 

apresentam dois meses com correlação significante com o fósforo total, enquanto os restantes 

parâmetros apresentam quatro meses de correlação significante. São apresentados os valores 

fronteira das classes incluindo todos os meses nas Tabelas 6.10 a 6.13. 
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Tabela 6.10 – Valores fronteira das classes de qualidade da água da albufeira baseadas em Nitrato Total 

Nitrato Total (mg O3/L) 

Meses Excelente/Bom Bom/Razoável Razoável/Medíocre Medíocre/Mau 

Janeiro 3,05 3,75 7,70 8,60 

Fevereiro 3,10 3,94 7,47 7,91 

Março 0,97 2,65 6,50 7,90 

Abril 0,14 0,58 5,30 6,79 

Maio 0,15 0,38 4,80 5,80 

Junho 0,10 0,15 3,70 5,04 

Julho 0,10 0,12 3,02 3,73 

Agosto 0,10 0,10 2,49 3,27 

Setembro 0,10 0,10 1,48 2,37 

Outubro 0,10 0,10 1,20 2,40 

Novembro 0,10 0,19 1,68 5,16 

Dezembro 0,14 0,37 3,51 5,42 
 
 
 
 
 
 

Tabela 6.11 – Valores fronteira das classes de qualidade da água da albufeira baseadas em Nitrito Total 

Nitrito Total (mg O2/L) 

Meses Excelente/Bom Bom/Razoável Razoável/Medíocre Medíocre/Mau 

Janeiro 0,011 0,024 0,133 0,187 
Fevereiro 0,016 0,022 0,057 0,082 
Março 0,016 0,022 0,048 0,096 
Abril 0,011 0,021 0,057 0,074 
Maio 0,010 0,010 0,048 0,162 
Junho 0,009 0,012 0,071 0,110 
Julho 0,004 0,008 0,065 0,104 
Agosto 0,008 0,009 0,042 0,056 
Setembro 0,008 0,010 0,011 0,015 
Outubro 0,008 0,010 0,072 0,188 
Novembro 0,010 0,010 0,072 0,121 
Dezembro 0,010 0,012 0,068 0,131 
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Tabela 6.12 – Valores fronteira das classes de qualidade da água da albufeira baseadas em Clorofila-a 

Clorofila-a (µg/L) 
Meses Excelente/Bom Bom/Razoável Razoável/Medíocre Medíocre/Mau 

Janeiro 1,000 1,000 6,100 8,900 
Fevereiro 1,000 1,000 5,500 9,600 
Março 1,000 1,000 21,600 31,500 
Abril 1,000 1,300 23,200 64,800 
Maio 1,000 1,000 13,800 22,600 
Junho 1,000 1,025 15,675 28,000 
Julho 0,710 1,000 9,570 20,740 
Agosto 0,840 1,000 5,300 7,460 
Setembro 1,000 1,000 8,843 92,575 
Outubro 1,000 1,100 11,100 29,304 
Novembro 1,000 1,150 15,705 24,220 
Dezembro 1,000 1,000 4,875 19,750 

 
 
 

Tabela 6.13 – Valores fronteira das classes de qualidade da água da albufeira baseadas em Azoto Total 

Azoto Total (mg N/L) 
Meses Excelente/Bom Bom/Razoável Razoável/Medíocre Medíocre/Mau 
Janeiro 0,07 0,070 0,161 0,230 
Fevereiro 0,07 0,07 0,098 0,191 
Março 0,07 0,07 0,103 0,173 
Abril 0,06 0,07 0,092 0,132 
Maio 0,06 0,07 0,096 0,131 
Junho 0,04 0,05 0,080 0,266 
Julho 0,05 0,06 0,320 0,672 
Agosto 0,05 0,06 0,430 0,523 
Setembro 0,06 0,06 0,485 0,880 
Outubro 0,05 0,08 0,528 1,160 
Novembro 0,07 0,09 0,510 0,630 
Dezembro 0,06 0,06 0,100 0,210 

 
 

• Parâmetros constitutivos do IFQ 

Dos parâmetros constituintes do IFQ verifica-se que o pH apresenta quatro meses com 

correlação significante com o fósforo total enquanto que os restantes parâmetros, 

condutividade e cloretos, apresentam três meses de correlação significante. São apresentados 

os valores fronteira das classes incluindo todos os meses nas Tabelas 6.14 a 6.16. 
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Tabela 6.14 – Valores fronteira das classes de da água da albufeira baseadas em pH 

 
pH  

 
Meses 

 
Excelente/Bom 

 
Bom/Razoável 

 
Razoável/Medíocre 

 
Medíocre/Mau 

Janeiro 7,25 7,30 7,70 8,01 
Fevereiro 7,37 7,40 8,00 8,45 
Março 7,50 7,60 8,43 8,73 
Abril 7,50 7,70 8,61 9,21 
Maio 7,30 7,50 8,43 8,72 
Junho 7,35 7,50 8,70 8,90 
Julho 7,24 7,35 8,65 8,92 
Agosto 7,40 7,45 8,45 8,50 
Setembro 7,44 7,55 8,55 8,78 
Outubro 7,50 7,50 8,00 8,85 
Novembro 7,20 7,33 7,90 8,62 
Dezembro 7,50 7,50 7,80 7,90 

 
 
 
 
 
 
 

Tabela 6.15 – Valores fronteira das classes de qualidade da água da albufeira baseadas em Condutividade 

 
Condutividade (uS/cm) 

Meses Excelente/Bom Bom/Razoável Razoável/Medíocre Medíocre/Mau 
Janeiro 208,10 255,50 463,00 551,50 
Fevereiro 245,00 281,00 452,00 509,80 
Março 183,00 261,00 442,00 451,60 
Abril 259,20 290,00 406,00 452,60 
Maio 292,40 324,00 394,00 408,40 
Junho 323,00 341,75 440,25 444,00 
Julho 348,10 362,75 452,00 473,25 
Agosto 445,00 460,00 464,00 471,20 
Setembro 350,40 381,00 467,00 470,80 
Outubro 325,00 350,50 472,50 473,00 
Novembro 251,50 324,25 449,25 465,60 
Dezembro 325,20 360,00 452,25 477,00 
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Tabela 6.16 – Valores fronteira das classes de qualidade da água da albufeira baseadas em Cloretos 

 
Cloretos (mg Cl/L) 

Meses Excelente/Bom Bom/Razoável Razoável/Medíocre Medíocre/Mau 
Janeiro 18,4 21,0 51,0 57,4 
Fevereiro 18,3 19,7 49,0 52,0 
Março 12,6 17,8 43,0 43,8 
Abril 16,9 18,9 43,5 46,0 
Maio 21,0 26,0 46,0 51,0 
Junho 26,4 31,0 44,0 47,8 
Julho 22,5 32,5 46,0 46,8 
Agosto 42,4 46,0 49,0 49,6 
Setembro 43,6 46,0 46,0 47,8 
Outubro 32,5 42,5 50,0 52,0 
Novembro 18,3 18,9 45,8 49,2 
Dezembro 23,4 28,1 43,5 46,5 

 
 
 

• Parâmetros constitutivos do IMP 
 

No que respeita ao IMP apenas o parâmetro zinco apresentou dois meses com 

correlação significante com o fósforo total. São apresentados os valores fronteira das 

classes incluindo todos os meses nas Tabelas 6.17 a 6.19. 
 

 

Tabela 6.17 – Valores fronteira das classes de qualidade da água da albufeira baseadas em Zinco dissolvido 

 
Zinco dissolvido (µg /L) 

Meses  
Excelente/Bom 

 
Bom/Razoável 

 
Razoável/Medíocre 

 
Medíocre/Mau 

Janeiro 13,00 17,50 20,00 20,00 
Fevereiro 14,00 14,00 14,00 14,00 
Março 13,60 19,00 19,00 19,60 
Abril 14,00 14,00 14,00 14,00 
Maio 12,00 15,25 19,00 19,50 
Junho 14,00 14,00 15,50 16,40 
Julho 19,00 19,00 19,00 19,00 
Agosto 14,00 14,00 14,00 14,00 
Setembro 19,00 19,00 19,00 19,00 
Outubro 14,00 14,00 14,00 14,00 
Novembro 14,00 14,00 19,00 19,30 
Dezembro 14,00 14,00 14,00 14,00 
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Tabela 6.18 – Valores fronteira das classes de qualidade da água da albufeira baseadas em Chumbo dissolvido 

 
Chumbo dissolvido (µg /L) 

 
 
Meses 

 
Excelente/Bom 

 
Bom/Razoável 

 
Razoável/Medíocre 

 
Medíocre/Mau 

Janeiro 6,00 6,00  6,00 6,00 
Fevereiro 4,00 4,25 5,00 5,00 
Março     
Abril 4,20 4,50 5,50 5,80 
Maio     
Junho     
Julho 5,00 5,00 5,00 5,00 
Agosto     
Setembro 4,00 4,00 5,00 5,00 
Outubro 4,00 4,00 4,00 4,00 
Novembro 4,00 4,25 5,00 5,00 
Dezembro 5,00 5,00 5,00 5,00 

 
 

Tabela 6.19 – Valores fronteira das classes de qualidade da água da albufeira baseadas em Arsénio dissolvido 

 
Arsénio dissolvido (µg /L) 

 
 
Meses 

 
Excelente/Bom 

 
Bom/Razoável 

 
Razoável/Medíocre 

 
Medíocre/Mau 

Janeiro 22,00 22,00 22,00 22,00 
Fevereiro 4,00 4,00 6,00 6,00 
Março     
Abril 1,60 2,50 13,00 18,40 
Maio     
Junho     
Julho 3,00 3,00 3,00 3,00 
Agosto     
Setembro 4,00 4,00 6,00 6,00 
Outubro 3,10 3,25 3,75 3,90 
Novembro 4,00 4,25 6,00 6,00 
Dezembro 6,00 6,00 6,00 6,00 

 
 

6.1.3.2 Variação Anual dos Índices e Indicadores do Estado de Qualidade da Água 

 
Nesta subsecção é apresentada a variação anual da qualidade da água na albufeira de 

Alqueva através de índices e indicadores. Para estes cálculos foram usadas as médias 

aritméticas dos dados das estações de monitorização Lucefécit, Alqueva-Mourão, Alqueva-

Captação, Alcarrache e Alqueva-Montante. Foram estabelecidas as classes da qualidade da 

água definidas numa escala de 0 a 100, por aplicação da correspondência da Tabela 4.3. 

No cálculo dos indicadores temáticos ICB, IO, IE, IFQ e IMP, os parâmetros 

adoptados são os da Tabela 6.3 e os respectivos factores de peso são os apresentados na 
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Tabela 6.20. Estes factores permitem determinar o valor mensal de cada indicador temático. 
 

Tabela 6.20 – Factores de peso 

Factores de peso - Pe 
Parâmetros  

ICB IO IE IFQ IMP 

OD (% sat)  0,33    

CBO5 (mg O2/L)  0,35    

Azoto Total (mgN/L)      

pH     0,25  

Temp. amostra (ºC)      

Condutividade (20 ºC)    0,25  

Colif. Fecais (NMP/100 mL) 0,5     

Fósforo Total (mg PO-
4/L)    0,4   

Nitratos (mg NO-
3/L)    0,1   

CQO(mg/O2/L)  0,32    

Azoto Total (mgN/L)   0,1   

Estreptococos Fecais(/100) 0,25     

Colif. Totais (NMP/100 mL) 0,25     

Clorofila-a(µg/L)   0,3   

Nitritos (mg NO-
3/L)    0,1   

Cloretos (mg/Lcl)    0,5  

Zinco dissolvido (µg/L)     0,34 

Chumbo dissolvido (µg/L)     0,33 

Arsénio dissolvido (µg/L)     0,33 

∑ Pe 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

 
 

Para se obter uma classificação da qualidade da água com base nas classes definidas 

na Tabela 6.21 foram usadas as funções multiplicativas e os respectivos factores de peso 

(Equações 6.2 a 6.6). 
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• Contaminação através de bactérias – ICB 
 

25,025,05,0
CTESTFCF IIIICB ××=                                                             (6.2) 

 

• Contaminação através do estado de oxigenação – IO 
 

320350330
5

,,,
% CQOCBOOD IIIIO ××=                                                                                     (6.3) 

 

• Contaminação através do estado de eutrofização – IE 
 

1,030,01,01,040,0
NitriaCNNitraPt IIIIIIE ××××= −                                         (6.4) 

 

• Contaminação através do estado físico -químico – IFQ 
 

                                  5,025,025,0
CLCondpH IIIIFQ ××=                                                               (6.5)  

 

• Contaminação através de metais – IMP 
 

                                330330340 ,,,
AsbPZ IIIIMP N ××=                                                                 (6.6) 

 

No caso de durante o cálculo se obter um dos índices nulo, este foi considerado como 

igual a um valor mínimo de 1 (numa escala de 0 a 100), para evitar o cálculo automático do 

respectivo indicador como zero. 

As classes de qualidade da água para a albufeira de Alqueva foram definidas conforme 

a Tabela 6.21. 
 

Tabela 6.21 – Classes de qualidade da água na albufeira de Alqueva 

Classe Estado de qualidade da água Valor do indicador temático 

Classe I Excelente >90 

Classe II Bom <90 

Classe III Razoável <75 

Classe IV Medíocre <55 

Classe V Mau <35 

 

Apresenta-se de seguida os resultados mensais obtidos para a classificação geral da 
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qualidade da água por índices constituintes do indicador temático, bem como o valor mensal 

de cada indicador. Apresenta-se ainda os resultados anuais obtidos para a classificação geral 

da qualidade da água por índices constituintes do indicador temático, bem como o valor anual 

de cada indicador. 

 

(i) - Indicador de contaminação bacteriana ICB 

Tabela 6.22 – Classes de qualidade da água mensais na albufeira de Alqueva para o indicador ICB  

 

Índice Indicador  Meses 
ICF IESTF ICT ICB 

Janeiro 62,0 55,4 56,3 58,8 
Fevereiro 53,7 64,9 57,0 57,2 
Março 51,3 50,4 53,1 51,5 
Abril 51,7 56,3 53,4 53,3 
Maio 58,3 62,8 64,7 61,0 
Junho 50,9 53,7 50,3 51,5 
Julho 51,4 50,5 62,1 53,6 
Agosto 61,4 50,0 61,3 58,3 
Setembro 50,8 50,0 62,3 53,2 
Outubro 50,6 51,3 57,7 52,5 
Novembro 52,2 58,8 52,7 53,9 
Dezembro 61,0 52,4 51,4 56,3 

 

Na Figura 6.3 apresenta-se, de forma gráfica, o estado da qualidade da água mensal. 

 
Figura 6.3– Classificação qualitativa de qualidade da água mensal na albufeira de Alqueva para o indicador ICB 
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Tabela 6.23 – Classes de qualidade da água anual na albufeira de Alqueva para o indicador ICB 

 

Índice Indicador  Ano 
ICF IESTF ICT ICB 

2001 51,2 52,6 45,9 50,2 
2002 49,2 48,9 65,7 52,8 
2003 65,7 59,7 65,5 64,1 
2004 65,6 65,0 65,5 65,4 

 

Na Figura 6.4 apresenta-se, de forma gráfica, o estado da qualidade da água anual. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.4 – Classificação qualitativa de qualidade da água anual na albufeira de Alqueva para o indicador ICB 
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(ii) – Indicador do Estado de Oxigenação IO 
 

Tabela 6.24 – Classes de qualidade da água, mensal na albufeira de Alqueva para o indicador IO 

 
Índice Indicador  

Meses I%OD ICB05 ICQO IO 
Janeiro 64,5 68,2 64,7 65,8 
Fevereiro 63,6 57,6 63,6 61,4 
Março 64,5 52,6 65,1 60,2 
Abril 67,0 65,0 57,2 63,0 
Maio 63,6 59,4 64,4 62,3 
Junho 60,1 65,5 65,7 63,7 
Julho 65,0 62,8 61,9 63,2 
Agosto 70,7 59,0 61,5 63,5 
Setembro 67,3 65,2 62,1 64,9 
Outubro 66,3 62,6 53,6 60,7 
Novembro 65,2 63,9 62,8 64,0 
Dezembro 64,2 65,7 62,4 64,1 

 

 

Na Figura 6.5 apresenta-se, de forma gráfica, o estado da qualidade da água mensal. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.5– Classificação qualitativa de qualidade da água mensal na albufeira de Alqueva para o indicador IO 
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Tabela 6.25 – Classes de qualidade da água anual na albufeira de Alqueva para o indicador IO 

 

Índice Indicador  
Ano I%OD ICB05 ICQO IO 
2001 64,1 61,6 59,4 61,7 
2002 56,8 61,2 67,3 61,6 
2003 55,2 63,4 58,7 59,1 
2004 63,3 68,1 71,6 67,6 

 

 

Na Figura 6.6 apresenta-se, de forma gráfica, o estado da qualidade da água anual. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.6 – Classificação qualitativa de qualidade da água anual na albufeira de Alqueva para o indicador IO 
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(iii) – Indicador de Estado de Eutrofização – IE 
Tabela 6.26 – Classes de qualidade da água na albufeira de Alqueva para o indicador IE 

 
Índice Indicador  Meses 

IPT INitra IN IC-a INitri IE 
Janeiro 64,7 64,7 61,2 62,3 63,1 63,5 
Fevereiro 61,5 65,6 53,0 60,4 62,3 60,7 
Março 64,8 65,4 54,2 62,6 56,0 62,1 
Abril 64,6 63,9 58,4 55,6 64,0 61,0 
Maio 63,9 64,1 60,2 61,6 53,3 61,7 
Junho 62,5 63,2 51,9 60,8 62,0 60,8 
Julho 62,2 63,8 58,4 58,7 61,9 60,9 
Agosto 63,1 63,4 63,9 62,7 63,0 63,1 
Setembro 63,7 61,8 60,4 50,9 55,0 58,2 
Outubro 58,7 59,5 58,2 55,9 55,7 57,6 
Novembro 62,8 54,4 63,8 62,1 61,1 61,6 
Dezembro 60,7 62,3 53,6 52,6 59,5 57,5 

 

 

Na Figura 6.7 apresenta-se, de forma gráfica, o estado da qualidade da água mensal. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.7– Classificação qualitativa de qualidade da água mensal na albufeira de Alqueva para o indicador IE
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Tabela 6.27 – Classes de qualidade da água anual na albufeira de Alqueva para o indicador IE 

 

Índice Indicador  Anos 
IPT INitra IN IC-a INitri IE 

2001 64,5 70,6 56,4 45,4 62,3 57,6 
2002 59,0 85,8 72,5 50,7 76,5 61,3 
2003 56,2 60,9 61,3 63,6 56,7 59,4 
2004 69,9 62,1 71,0 67,6 67,9 68,3 

 

  

 

 

Na Figura 6.8 apresenta-se, de forma gráfica, o estado da qualidade da água anual 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.8 – Classificação qualitativa de qualidade da água anual na albufeira de Alqueva para o indicador IE 
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(iv) – Indicador Físico-químico IFQ  
 

Tabela 6.28 – Classes de qualidade da água na albufeira de Alqueva para o indicador IFQ 

 
 

Índice Indicador  Meses 
IpH ICond ICL IFQ 

Janeiro 61,8 64,0 64,4 63,6 
Fevereiro 61,5 64,4 64,7 63,8 
Março 63,8 66,9 65,9 65,6 
Abril 62,8 64,3 64,9 64,2 
Maio 64,5 66,2 65,0 65,2 
Junho 64,8 65,8 65,3 65,3 
Julho 64,4 64,6 68,4 66,4 
Agosto 65,0 74,7 70,0 69,9 
Setembro 64,4 66,6 75,9 70,5 
Outubro 56,5 66,0 70,3 65,5 
Novembro 59,8 67,3 64,5 63,9 
Dezembro 63,3 65,5 65,5 65,0 

 
 
 

Na Figura 6.9 apresenta-se, de forma gráfica, o estado da qualidade da água mensal. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.9– Classificação qualitativa de qualidade da água mensal na albufeira de Alqueva para o indicador IFQ 
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Tabela 6.29 – Classes de qualidade da água anual na albufeira de Alqueva para o indicador IFQ 

 

 

Índice Indicador  Meses 
IpH ICond ICL IFQ 

2001 46,1 85,7 95,8 77,6 
2002 52,3 72,6 55,4 58,4 
2003 67,0 51,6 53,2 55,9 
2004 60,3 63,9 50,2 55,8 

 

 

 

 

 

Na Figura 6.10 apresenta-se, de forma gráfica, o estado da qualidade da água anual. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.10– Classificação qualitativa de qualidade da água anual na albufeira de Alqueva para o indicador IFQ 

 



      CAPÍTULO 6 – SISTEMA DE INDICADORES DE ESTADO PARA A ÁREA DE INFLUÊNCIA DO EFMA. 

O CASO DA ALBUFEIRA DE ALQUEVA   ____________________________________________________________________________________________________________________  

 

 120

 

(v) - Indicador Metais IMP 
 

Tabela 6.30 – Classes de qualidade da água na albufeira de Alqueva para o indicador IMP 
 

Índice Indicador  Meses 
IZN IPb IAs IMP 

Janeiro 74,0 ss ss ss 
Fevereiro ss 66,6 65,0 ss 
Março 78,3   ss 
Abril ss 65,0 62,8 ss 
Maio 68,6   ss 
Junho 62,0   ss 
Julho ss ss ss ss 
Agosto ss   ss 
Setembro ss 65,0 65,0 ss 
Outubro ss ss 65,0 ss 
Novembro 64,7 66,6 65,7 65,6 
Dezembro ss ss ss ss 

 

    SS. Sem significado 

 
 

Na Figura 6.11 apresenta-se, de forma gráfica, o estado da qualidade da água mensal. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.11– Classificação qualitativa de qualidade da água mensal na albufeira de Alqueva para o indicador 

IMP 
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Tabela 6.31 – Classes de qualidade da água anual na albufeira de Alqueva para o indicador IMP 
 
 
 
 

Índice Indicador  Meses 
IZN IPb IAs IMP 

2001 72,6 93,5 100 87,7 
2002 1,0 100 100 20,9 
2003 50,0 100 100 79,0 
2004 76,0 100 100 91,1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na Figura 6.12 apresenta-se, de forma gráfica, o estado da qualidade da água anual. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.12– Classificação qualitativa de qualidade da água anual na albufeira de Alqueva para o indicador IMP 
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6.1.3 Discussão dos Resultados 
 

Dos resultados obtidos através da metodologia aplicada neste estudo, para dados 

referentes a um período de quatro anos, pode concluir-se que: 

 

A selecção dos parâmetros 

 

(i). A selecção dos parâmetros a observar é um dos aspectos mais importantes na aplicação 

de um sistema de indicadores para a qualidade da água em meios lênticos. Todas as 

estações monitorizadas neste estudo são afectadas por poluição; 

 

Fósforo de referência (Pref) 

 

(ii). O fósforo de referência (Pref) é um parâmetro muito sensível, pois como se verificou, 

este foi calculado através do índice morfoedáfico usando a alcalinidade de referência. 

Verificou-se pelos gráficos das séries temporais da alcalinidade nas estações 

monitorizadas a existência de grandes variações ao longo do tempo e a falta de dados 

em algumas estações. Para obter um valor da alcalinidade de referência foi usada uma 

estação fictícia “Estação Alqueva”, considerada como a mais aproximada do estado 

pristino. Salienta-se que o Pref obtido pelo IME ALC não foi comparado com o que se 

poderia obter através da condutividade por não existirem dados. 

 

(iii). Obteve-se um valor do fósforo de referência para a água da albufeira de Alqueva de 

32,2 µg/L. Concluiu-se que a água da albufeira de Alqueva está num nível de 

eutrofização mesotrófico, o que significa que a albufeira de Alqueva tem uma 

produtividade intermédia, com possíveis implicações sobre a qualidade da água, mas 

em níveis aceitáveis, na maioria dos casos. Com o valor do fósforo total propõe-se 

uma nova grelha de classificação das classes de qualidade da água relacionadas com o 

grau de eutrofização da albufeira de Alqueva  

 

Indicadores seleccionados 

 

(iv).  Foram seleccionados os seguintes indicadores; ICB – contaminação através de 

bactérias; IO – estado de oxigenação; IE – eutrofização; IFQ – físico-químico; IMP – 



      CAPÍTULO 6 – SISTEMA DE INDICADORES DE ESTADO PARA A ÁREA DE INFLUÊNCIA DO EFMA. 

O CASO DA ALBUFEIRA DE ALQUEVA   ____________________________________________________________________________________________________________________  

 

 123

metais pesados. Foi verificada a correlação entre o fósforo e os parâmetros 

constituintes dos indicadores, no entanto verificou-se que os meses em que havia 

correlação significativa eram muito reduzidos. Perante esta situação optou-se por 

apresentar neste estudo as classes de qualidade da água para todos os meses. 

 

(v). Apresentou-se valores fronteira das classes de qualidade da água baseados nos 

parâmetros constituintes de cada indicador. Para todos os parâmetros à excepção do 

parâmetro OD as classes de qualidade foram calculadas usando os percentis 10 e 90 

para delimitar as condições Excelente/Bom e Medíocre/Mau, respectivamente. Para as 

condições intermédias usou-se os percentis 25 e 75, para delimitar as condições 

Bom/Razoável e Razoável /Medíocre, respectivamente. Os valores fronteira para o OD 

foram determinados usando os percentis 90 e 10 para delimitar as condições 

Excelente/Bom e Medíocre/Mau, respectivamente, e 75 e 25 para as condições 

intermédias. A definição de valores fronteira permite-nos ter um conhecimento durante 

todos os meses do ano do estado de qualidade da água baseado em um ou vários 

parâmetros. 

 

(vi). Na verificação da variação mensal e anual dos indicadores do estado de qualidade da 

água, considerou-se cinco classes de qualidade da água, sendo que a classe I 

corresponde a um estado de qualidade de água excelente diminuindo o estado de 

qualidade da água consoante aumenta a classe. 

 

(vii). Obteve-se a Figuras 6.13 que dá uma visão da evolução mensal do estado qualitativo 

de todos os indicadores considerados no presente estudo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      CAPÍTULO 6 – SISTEMA DE INDICADORES DE ESTADO PARA A ÁREA DE INFLUÊNCIA DO EFMA. 

O CASO DA ALBUFEIRA DE ALQUEVA   ____________________________________________________________________________________________________________________  

 

 124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.13– Classificação qualitativa de qualidade da água mensal na albufeira de Alqueva para todos os 

indicadores 

 

 

• Verifica-se que o indicador de oxigenação, o indicador eutrofização e o indicador 

de físico-químico se encontram na classe III em todos os meses o que corresponde 

a um estado razoável de qualidade da água. 

 

• Para o indicador metais pesados apenas foi possível estimar a qualidade da água no 

mês de Novembro, que corresponde à classe III, i.e. estado razoável de qualidade 

da água. Verificou-se que os dados eram insuficientes, não existiam dados em 

todas as estações de monitorização e os que existiam eram usualmente uma a duas 

medições anuais que não contemplavam todos os anos. 

 

• O indicador de contaminação bacteriana é o que apresenta uma maior variação ao 

longo dos meses dos quatro anos estudados, Janeiro, Fevereiro, Maio, Agosto e 

Dezembro correspondem à classe III; Março, Abril, Junho, Julho, Setembro, 

Outubro e Novembro correspondem à classe IV.  
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(viii). Obteve-se a Figura 6.14 que dá uma visão da evolução anual do estado qualitativo de 

todos os indicadores considerados no presente estudo. 

 
 

Figura 6.14– Classificação qualitativa de qualidade da água anual na albufeira de Alqueva para todos os 

indicadores 

 

• Verifica-se que os indicadores de oxigenação e de eutrofização se encontram na 

classe III nos quatro anos de estudo, o correspondente a um estado razoável de 

qualidade da água. 

 

• O indicador de contaminação bacteriana nos primeiros dois anos de estudo 

encontra-se na classe IV o que corresponde a um estado medíocre de qualidade da 

água, sendo que nos dois últimos anos se encontra na classe III, o que corresponde 

a um estado moderado da qualidade da água. 

 

• O indicador físico-químico apresenta um decréscimo no estado da qualidade da 

água pois passa da classe II para a III. 
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• O indicador metais pesados apresenta uma variação em 2002 bastante acentuada 

pois passa de classes do estado de qualidade da água bom a excelente para mau. 

Esta variação deve-se como já foi referido à falta de dados. 

 

(ix). Também o INAG procedeu à quantificação da qualidade da água, esta quantificação 

abrange 5 classes de qualidade da água conforme Tabela 6.27 

 

Tabela 6.32 – Tabela da qualidade INAG 
 

Classe Qualidade da água (QA) 

A Excelente 

B Boa 

C Razoável 

D Má 

E Muito má 

 

 

 

Onde: 

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

potencialmente as utilizações mais exigentes em termos de qualidade; 

 

• Classe B – Águas com qualidade ligeiramente inferior à classe A, mas podendo 

também satisfazer potencialmente todas as utilizações; 

 

• Classe C – 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; 

 

• Classe D – Águas com qualidade medíocre, apenas potencialmente aptas para 

irrigação, navegação. A vida piscícola pode subsistir, mas de forma aleatória; 

 

• Classe E – Águas extremamente poluídas e inadequadas para a maioria dos usos. 
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(x). Comparando a classificação do INAG com a obtida na metodologia usada para a 

classificação do estado de qualidade da água na albufeira de Alqueva (Tabela 6.28), 

podemos tirar as seguintes conclusões: 

 
 

Tabela 6.33 – Tabela de comparação 
 

INAG Metodologia 

Classe Qualidade da água (QA) Classe Estado de qualidade da água 

A Excelente Classe I Excelente 

B Boa Classe II Bom 

C Razoável Classe III Razoável 

D Má Classe IV Medíocre 

E Muito má Classe V Mau 

 

 

• O indicador de oxigenação, o indicador eutrofização e o indicador de físico-químico 

se encontram na classe III correspondente a um estado de qualidade da água 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; 

 

•  O indicador metais pesados no único mês que foi possível estimar a qualidade da 

água encontra-se na classe III, isto é, 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; 

 

•  O indicador de contaminação bacteriana é o que apresenta uma maior variação ao 

longo dos meses dos quatro anos estudados, Janeiro, Fevereiro, Maio, Agosto e 

Dezembro encontram-se na classe III, isto é, 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; Março, Abril, Junho, 
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Julho, Setembro, Outubro e Novembro encontram-se na classe IV, isto é, águas 

potencialmente aptas para irrigação, navegação. A vida piscícola pode subsistir, mas 

de forma aleatória.  

 

• Dos indicadores estudados mensalmente nenhum corresponde á classe I e II, isto é, 

águas com qualidade equivalente às condições naturais, aptas a satisfazer 

potencialmente as utilizações mais exigentes em termos de qualidade, bem como 

satisfazer potencialmente todas as utilizações. 

 

• Anualmente resume-se na Tabela 6.34 o estado de qualidade da água obtido para a 

albufeira de Alqueva. 
 

Tabela 6.34 – Estado da qualidade da água anual na albufeira de Alqueva 

Indicador 
Ano 

ICB IO IE IFQ IMP 

2001 Medíocre Razoável Razoável Bom Bom 

2002 Medíocre Razoável Razoável Razoável Mau 

2003 Razoável Razoável Razoável Razoável Bom 

2004 Razoável Razoável Razoável Razoável Excelente 
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7. SISTEMA DE INDICADORES DE ESTADO PARA A ÁREA DE 

INFLUÊNCIA DO EFMA. O CASO DOS AFLUENTES À 

ALBUFEIRA DE ALQUEVA 

 
 

 

A caracterização do estado da qualidade da água dos efluentes à albufeira de Alqueva 

foi efectuada utilizando uma metodologia desenvolvida em três fases: na primeira fase são 

calculados os valores de referência determinando os subíndices para cada uma das variáveis 

que concorrem para os respectivos indicadores temáticos; a segunda fase consiste na 

agregação dos vários subíndices num índice temático, recorrendo a funções de agregação e 

respectivos factores de ponderação; a terceira fase consiste na agregação dos vários índices 

temáticos num índice geral determinando classes do estado da qualidade da água. 
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7.1 Introdução 
 

Neste trabalho utilizaram-se subíndices para cada uma das variáveis dos respectivos 

índices temáticos, que foram agregados num índice temático recorrendo os factores de 

ponderação. Por fim determinou-se o estado geral da qualidade da água (EG). 

Os indicadores de estado foram calculados com base em dados recolhidos de duas 

estações de monitorização: Caia-Guadiana e Vendinha que pertencem ao rio Caia e Degebe, 

respectivamente (Figura 7.1. e Anexo III).  
 

 

Figura 7.1 – Localização das estações a usar para o cálculo da qualidade da água nos troços de rio. 
 

7.1.1 Valores de Referência 

As condições de referência devem ser baseadas em dados recolhidos em águas de rios, 

sem impacto humano directo. No presente estudo, dado o nível de actividade antropogénica 

no rio Guadiana, os valores de referência serão calculados de acordo com a metodologia de 
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Loigu e Leisk, 2001 apresentados no Capítulo 4 subsecção 4.4.1, com as adaptações 

necessárias. 
 

7.1.2 Qualidade da Água nos Afluentes à Albufeira de Alqueva 
 

 Os parâmetros considerados foram os seguintes: 

• OD (%); 

• CBO5 (mg02/L); 

• Azoto Total (mgN/L); 

• Fósforo total (mg P/L); 

• Coliformes fecais (NMP/100mL); 

• Condutividade; 

• pH; 

 

Para cada parâmetro procedeu-se ao cálculo dos Ii (Subíndices), mediante as funções 

de qualidade apresentadas no Capítulo 4 subsecção 4.4.2, os factores de peso são apresentados 

na Tabela 7.1. 
 

Tabela 7.1– Factores de peso 
 

Factor de Peso (Pe)  

Parâmetros 
ICB IO IE IFQ 

 
OD (%)  0,34   

 
CBO5 (mg02/L)  0,66   

 
Fósforo total (mg P/L)   0,68  

 
Coliformes fecais (NMP/100mL) 1    

 
Condutividade    0,35 

 
Azoto Total (mg N/L) 

 
  0,32  

 
pH    0,65 

∑ Pe 1,00 1,00 1,00 1,00 

 
 

Os factores de peso adoptados para a determinação dos indicadores são, apresentados 

nas Equações (7.1 a 7.4). 
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• Contaminação através de bactérias – ICB 
 

( )1CFIICB =                                                                             (7.1) 
 
 
• Estado de Oxigenação – IO 

 
( ) ( ) 660340

5

,,

% CBOOD
IIIO ×=                                                  (7.2) 

 
 

• Eutrofização – IE 
 

( ) ( ) 68,032,0
PtotN IIIE ×=                                                         (7.3) 

 
 

• Estado Físico-químico – IFQ 
 
 

( ) ( ) 35,065,0
CondpH IIIFQ ×=                                                      (7.4) 

 

 

Os factores de ponderação considerados foram os apresentados na (Tabela 7.2).  
 

Tabela 7.2– Factores de ponderação para EG (Oliveira 2006) 

Factores de ponderação - Pi 

ICB  IO IE IFQ 

0,100 0,300 0,300 0,300 

 
 
 
 
 

O EG é calculado pela Equação 7.5 
 
 

 
( ) ( ) ( ) ( ) 30,030,030,010,0 IFQIEIOICBEG ×××=                                      (7.5) 
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Á semelhança do que foi feito para a qualidade da água na albufeira consideraram-se 5 

classes de qualidade Tabela 7.3. Os valores de EG considerados são os apresentados na 

Tabela 7.4. 

 
 

Tabela 7.3 – Classes de qualidade da água nos afluentes da albufeira de Alqueva 

Classe Estado de qualidade da água Valor de EG  

Classe I Excelente 100-90 

Classe II Bom 90-75 

Classe III Razoável 75-55 

Classe IV Medíocre 55-35 

Classe V Mau 35-0 

 

 

 

 

Tabela 7.4 – Cálculo das classes de qualidade da água para os afluentes da albufeira de Alqueva 

Caia – Guadiana Vendinha 
Anos 

IE IEO ICB IFQ EG IE IEO ICB IFQ EG 
 

2001 
 

90,79 91,82 18,0 82,70 75,52 ___ ___ ___ ___ ___ 

2002 71,20 46,21 17,34 80,45 56,41 84,21 50,44 ___ 19,79 30,10 

2003 ___ ___ ___ ___  
88,76 

 

43,27 

 
___ 19,70 29,20 

2004 ___ ___ ___ ___ ___ 75,82 40,00 ___ 19,58 27,20 
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7.1.3 Discussão dos Resultados 
 

Dos resultados obtidos através da metodologia aplicada neste estudo, para dados 

referentes a um período de quatro anos e tendo em consideração que o objectivo principal 

deste capítulo consistiu em determinar o EG da qualidade da água dos afluentes à albufeira de 

Alqueva, apresenta-se de seguida os resultados obtidos: 

 

Condições de Referência  

 

(i). A avaliação da qualidade da água por classes de classificação baseia-se na análise 

estatística dos dados referentes à amostragem de parâmetros de qualidade considerados 

para o estudo em causa. No caso do OD adoptou-se o método de cálculo do percentil 

10 da distribuição normal No caso dos restantes parâmetros de qualidade da água 

adoptou-se o método de cálculo do percentil 90 da distribuição log-normal.  

 

Indicadores Seleccionados 

 

(ii).  Foram seleccionados os seguintes indicadores; ICB – contaminação através de 

bactérias; IO – estado de oxigenação; IE – eutrofização; IFQ – físico-químico, não foi 

considerado o indicador de metais pesados por falta de dados. 

 

(iii). A Figura 7.2 que dá uma visão do estado geral da qualidade da água para os afluentes 

á albufeira de Alqueva considerados no presente estudo. 
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Figura 7.2 – Qualidade da água nos afluentes da albufeira de Alqueva 

 

(iv). O estado geral da qualidade da água obtida situa-se para a estação Caia-Guadiana na 

qualidade medíocre, para a estação Vendinha o estado da qualidade da água situa-se 

em todos os anos na pior qualidade definida (mau).  

 

(v). À semelhança do que se fez para a determinação do estado da qualidade da água da 

albufeira de Alqueva comparando os valores obtidos para os afluentes à albufeira com 

a classificação do INAG, podemos tirar as seguintes conclusões: 

 

(vi).  O EG obtido para a estação Vendinha situa-se na pior qualidade definida (Classe V), 

que corresponde a águas extremamente poluídas e inadequadas para a maioria dos 

usos. 

 

(vii).  O EG obtido para a estação Caia – Guadiana situa-se na classe III, que corresponde a 

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; 

 

(viii). Os valores obtidos podem não corresponder à realidade, pois não havia dados 

disponíveis de todos os anos, para estas duas estações, o que fez com que muitos dos 

indicadores temáticos não puderam ser calculados. Exemplos disso são os indicadores 
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anuais de contaminação por bactérias e os físico-químicos na estação Vendinha, o que 

leva a uma alteração do resultado final EG.  
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8. CONCLUSÕES  
 

8.1 Conclusões  

O principal objectivo deste trabalho consistiu em determinar um sistema e indicadores 

para a caracterização da qualidade da água em meios lênticos.  

Com entrada em vigor da DQA, apareceu o conceito de qualidade ecológica, a 

adopção deste conceito ocorre da necessidade de desenvolver um quadro mais abrangente de 

avaliação da qualidade da água, pois verifica-se que as águas de superfície continuam a 

manter níveis de poluição relativamente elevados. 

Segundo a DQA, os programas de monitorização, são usados como base para a gestão 

das águas, devem fornecer informações acerca de caudais e nível das águas superficiais, 

qualidade ecológica e química das águas superficiais e quantidade e qualidade das águas 

subterrâneas. Os objectivos estabelecidos pela DQA, associados aos programas de 

monitorização, são os exercícios de intercalibração das condições e valores de referência, a 

definição dos critérios de qualidade e estandardização de métodos de recolha e análise.  

O Enquadramento dos objectivos de qualidade da água da albufeira de Alqueva, teve 

como princípio básico o carácter preventivo, devido aos conflitos que advém do 

empreendimento de fins múltiplos. O EFMA tem como objectivo garantir o abastecimento de 

água para rega, para consumo humano e indústria, para a produção de energia eléctrica, bem 

como assegurar caudais adequados à conservação da natureza. 

As utilizações principais que estão previstas para a albufeira do Alqueva e que contem 

implicações com a qualidade da água, são a produção de energia eléctrica, a captação de água 

para abastecimento doméstico e industrial (embora pouco significativo), a utilização em 

sistemas de rega e como área recreativa da zona balnear. 

A sistematização da prevenção é aplicada ao longo de todo o plano de água que se 

estende pelo Rio Guadiana, e serve para estabelecer regras de gestão de modo a salvaguardar 

a qualidade da água, garantir a defesa, valorização e reposição de valores naturais e regular a 

ocorrência e o desenvolvimento das actividades humanas. 

Os objectivos propostos pela DQA, as actuais exigências de quantidade e qualidade da 

água, assim como os problemas de poluição da água numa bacia hidrográfica, conduziram à 

necessidade de construir um sistema de indicadores de qualidade das águas superficiais. Estas 

são submetidas a inúmeras pressões e alterações ambientais resultantes principalmente das 
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actividades antropogénicas. A avaliação da interacção entre Forças Motrizes – Pressão – 

Estado – Impacto – Resposta é facilitada recorrendo a sistemas de indicadores ambientais. 

Para a construção de um sistema de indicadores de qualidade das águas superficiais 

tanto na albufeira de Alqueva quer nos seus afluentes, foi adoptado o modelo DPSIR. 

Da aplicação do modelo DPSIR ao caso de estudo, foram seleccionados os indicadores 

que se acharam mais relevantes. 

 

1. Para as forças motrizes, foram seleccionados os indicadores que permitem ter uma 

visão dos problemas que afectam a zona de estudo, que são maioritariamente provenientes 

da agricultura, assim sendo a escolha recaiu sobre: Indicador de aumento da área irrigada e 

abastecimento domiciliário; Indicador da evolução do consumo de pesticidas e fertilizantes; 

Indicador de aumento das indústrias agro pecuárias, pois são os indicadores que mais 

problemas causam na zona da albufeira de Alqueva e seus afluentes.  

 

2. Para as pressões, seleccionou-se a emissão de poluentes e os indicadores escolhidos 

foram as fontes poluidoras e os riscos de acidentes de poluição, que de forma directa, 

podem condicionar a utilização da água da albufeira. A agricultura é uma das causas 

principais de aparecimento de pesticidas, nutrientes na água que vão deteriorar fortemente a 

sua qualidade, levando a uma maior eficiência no tratamento desta para consumo humano. 

As industrias e como já foi referido são as grandes responsáveis pela descarga de poluentes 

não tratados na água 

 

3. Indicadores de Estado 

 
Albufeira de Alqueva 

 
(i). Os indicadores de estado de qualidade da albufeira de Alqueva mereceram um 

estudo mais aprofundado no presente trabalho e foram objecto do desenvolvimento 

de uma metodologia própria. 

 

(ii). Revelaram-se um instrumento de grande interesse para a caracterização da qualidade 

das águas superficiais da albufeira de Alqueva, pois a definição de valores fronteira 

das classes de qualidade da água baseados nos parâmetros constituintes de cada 

indicador e a sua posterior agregação em classes de qualidade, permitiram uma 

classificação de cariz qualitativo e quantitativo, constituindo um formato de 
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informação de fácil compreensão a vários tipos de público com graus de formação 

diversificados e adequado à comparação com outras classificações existentes. 

 

(iii). A metodologia usada é aplicável, apesar de ser bastante sensível pois depende da 

existência de estações de monitorização onde a água não seja afectada por poluição. 

Isto influência todos os cálculos, pois o fósforo de referência é calculado através 

índice morfoedáfico, que depende do valor da alcalinidade ou condutividade em 

águas pristinas. 

 

(iv). Concluiu-se que o nível de eutrofização da albufeira de Alqueva pode ser 

considerado mesotrófico, corresponde a lagos ou albufeiras com produtividades 

algais intermédias, com possíveis implicações sobre a qualidade da água, mas em 

níveis aceitáveis.  

 

(v). Após análise dos vários indicadores escolhidos para a caracterização da qualidade da 

água na albufeira de Alqueva concluiu-se que os resultados obtidos com base na 

metodologia desenvolvida revelam um estado razoável da qualidade da água na 

albufeira de Alqueva.  

 
Afluentes à Albufeira de Alqueva 

 
(vi). Os indicadores de estado da qualidade da água dos afluentes à albufeira de Alqueva 

mereceram um também um estudo mais aprofundado no presente estudo e foram 

objecto do desenvolvimento de uma metodologia própria. 

 

(vii). Revelaram-se um instrumento de grande interesse para a caracterização do estado da 

qualidade da água dos afluentes à albufeira de Alqueva, pois a sua posterior 

agregação em classes de qualidade, permitiram uma classificação de cariz 

qualitativo e quantitativo, constituindo um formato de informação de fácil 

compreensão a vários tipos de público com graus de formação diversificados e 

adequado à comparação com outras classificações existentes. 

 

(viii). Os resultados obtidos com base na metodologia desenvolvida revelam um estado de 

baixa qualidade da água dos afluentes à albufeira de Alqueva. Os valores obtidos 

podem não corresponder à realidade, pois não havia dados disponíveis de todos os 
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anos, para as duas estações analisadas, o que fez com que muitos dos indicadores 

temáticos não pudessem ser calculados, o que leva a uma alteração do resultado 

final EG. 

 

(ix). Os níveis de poluição no Alqueva suscitam grande preocupação pois comprometem 

as expectativas de desenvolvimento turístico em torno da albufeira. É precisamente 

a possibilidade de utilização da água neste contexto que pode consciencializar os 

empreendedores de modo a assegurar o mais sofisticado tratamento possível das 

águas residuais, de maneira a protegê-las do meio receptor: o rio Guadiana e as suas 

albufeiras.  

 

(x). Estes níveis de poluição de Alqueva reflectem o deficiente ou inexistente tratamento 

dos esgotos produzidos nos concelhos que para lá drenam. O Guadiana arrasta 

igualmente as águas residuais de cerca de um milhão de pessoas do outro lado da 

fronteira, bem como produtos químicos usados na agricultura na Extremadura 

espanhola. 

 

(xi). A qualidade da água é essencial, quaisquer que sejam os usos da albufeira de 

Alqueva. Os grandes desafios relativos à preservação da qualidade da água na 

Albufeira de Alqueva são: poluição difusa proveniente da utilização intensiva de 

agro - químicos nas áreas de regadio circundantes; poluição pontual proveniente dos 

esgotos vindos de Espanha; deposição de sedimentos na Albufeira através da erosão 

dos solos a montante da barragem. Há também muita matéria orgânica em 

decomposição na albufeira, não só alguma que vem de Espanha, mas, sobretudo, a 

que ficou submersa, nomeadamente vegetação, com o encerramento e enchimento 

da barragem o que leva ao aumento da eutrofização na albufeira. 

 

(xii). Conclui-se que tanto para a qualidade da água da albufeira como dos afluentes, as 

metodologias tem aplicabilidade. Salienta-se que o conjunto de dados estudados é 

bastante reduzido e que para os afluentes apenas foram estudadas duas estações de 

monitorização, logo os resultados obtidos poderão não ser os mais fiáveis. As 

metodologias tem aplicabilidade, no entanto no que respeita à albufeira para que os 

resultados sejam mais fiáveis, deveríamos ter disponibilidade de dados de muitos 

mais anos.  
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4. Para o impacto foram considerados os Indicadores de espécies ameaçadas e os 

Indicadores de custos de exploração nas estações de tratamentos de águas e águas residuais. 

Os níveis de poluição na área de influência do EFMA, no caso concreto a albufeira de 

Alqueva reflectem o deficiente ou inexistente tratamento dos esgotos produzidos nos 

concelhos que para lá drenam. Segundo DQA, as descargas de esgotos domésticos e 

industriais serão penalizadas a partir de 2007. Há que colocar em prática a construção de 

infra-estruturas de tratamento, pois a área de influência do EFMA abrange 19 concelhos 

dos distritos de Portalegre, Évora, Beja e Setúbal, correspondendo a uma área de cerca de 

900 mil hectares e até 2009. O abastecimento público a partir de Alqueva vai contemplar 

mais de 200 mil alentejanos, dois terços dos habitantes dos distritos de Évora e Beja. 

 

5. As respostas devem, de uma forma simples, solucionar todos os problemas. Foram 

considerados os Indicadores de poupança de água, Indicador de população servida por 

redes de abastecimento e Indicador de evolução do preço da água, estas respostas têm de 

partir dos órgãos governamentais e da população em geral. As potenciais respostas 

governamentais devem ser descritas em termos de instrumentos de regulamentação (tais 

como directivas comunitárias, política agrícola comum), instrumentos financeiros (sistemas 

tarifários, incentivos financeiros) e implantação de infra-estruturas (construção de 

barragens, estações de tratamento de águas residuais). A degradação da qualidade da água 

deve ser não só preocupação do governo central mas também do governo local. Este deve 

sensibilizar as populações para a poupança e preservação da água. 

 

6. A água é um património comum cujo valor deve ser reconhecido por todos. Cada um 

tem o dever de a economizar e de a utilizar com cuidado. Cada indivíduo é um consumidor 

e um utilizador da água. Como tal, é responsável perante os outros. Utilizar a água de modo 

inconsciente é abusar do património natural. 

  

8.2 Sugestões Para Trabalho Futuro  

Como sugestões de trabalho futuro, identificam-se, algumas linhas de orientação que 

poderão conduzir ao aperfeiçoamento das metodologias propostas no presente trabalho. 

A aplicação das metodologias propostas foi parcialmente efectuada sobre um conjunto 

de dados que está longe de ser o ideal, uma forma de melhorar os resultados obtidos no 

presente estudo é colmatar as lacunas existentes relativamente à informação disponível. Uma 

aplicação na prossecução do presente trabalho será o alargamento das temáticas a considerar, 
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de modo a ser aplicada na avaliação de variáveis de qualidade biológica e hidromorfológica e 

não somente as variáveis usadas no presente estudo, no sentido de se cumprir um dos 

principais objectivos ambientais previstos na DQA. 

Seria ainda interessante retirar as equações de correlação com o fósforo total. Isto 

implicaria, não só estudar as albufeiras da área de influência do EFMA, bem como todas as 

existentes ao longo do País, para se poder ter dados suficientes para chegar às equações. A 

obtenção do índice morfoedático constitui um problema na metodologia para obtenção do 

estado da qualidade da água nas albufeiras, sugere-se por conseguinte, a procura de estações 

onde a água se encontre o mais próximo do estado pristino.  

Para se atingir os objectivos definidos atrás, teria de se desenvolver uma ferramenta 

informática, que a partir das bases de dados existentes, permitisse a caracterização da 

qualidade da água sempre actualizada. 
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Anexo I  

 

Elementos de Qualidade Para a Caracterização do Estado 

Ecológico de Lagos Conforme Previsto na DQA.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO I - ELEMENTOS DE QUALIDADE DA ÁGUA (DQA) ____________________________________________________________________________________________________________________ 

 152

 



ANEXO I - ELEMENTOS DE QUALIDADE DA ÁGUA (DQA) ____________________________________________________________________________________________________________________ 

 153

 
Classificação do estado ecológico em lagos 
 

Tabela A.I.1 – Elementos de qualidade biológica 

 

Fitoplâncton 

Estado 

excelente 

 

A composição taxonómica e a abundância do fitoplâncton correspondem totalmente ou quase às que se 

verificam em condições não perturbadas. 

A biomassa média do fitoplâncton é coerente com as condições físico-químicas específicas do tipo e não é de 

molde a alterar significativamente as condições de transparência específicas do tipo. 

Os blooms fitoplanctónicos ocorrem com uma frequência e intensidade coerentes com as condições físico-

químicas específicas do tipo. 

 

Estado bom 

 

Ligeiras modificações da composição e abundância da taxa fitoplanctónicos em comparação com as 

comunidades específicas do tipo. Estas modificações não indicam um crescimento acelerado de algas que dê 

origem a perturbações indesejáveis do equilíbrio dos organismos presentes na massa de água ou da qualidade 

físico-química da água ou dos sedimentos. 

Pode verificar-se um ligeiro aumento da frequência e intensidade dos blooms fitoplanctónicos específicos do 

tipo. 

 

Estado razoável 

 

A composição e abundância da taxa planctónicos diferem moderadamente das comunidades específicas do tipo. 

A biomassa é moderadamente perturbada e pode ser de molde a produzir perturbações indesejáveis e 

significativas dos valores de outros elementos de qualidade biológica e de qualidade físico-química da água ou 

dos sedimentos. 

Pode verificar-se um aumento moderado da frequência e intensidade dos blooms fitoplanctónicos. Podem 

ocorrer blooms persistentes durante os meses de Verão. 

 
Macrófitos e fitobentos 

Estado 

excelente 

 

A composição taxonómica corresponde totalmente ou quase à que se verifica em condições não perturbadas. 

Não há modificações detectáveis da abundância macrofítica e fitobentónica média 

Estado bom 

 

Ligeiras modificações da composição e abundância da taxa macrofíticos e fitobentónicos em comparação com as

das comunidades específicas do tipo. Essas modificações não indicam um crescimento acelerado de fitobentos ou

de plantas superiores que dê origem a perturbações indesejáveis do equilíbrio dos organismos presentes na massa

de água ou  

da qualidade físico-química da água. 

A comunidade fitobentónica não é negativamente afectada por flocos/mantas bacterianos devidos a actividades 

antropogénicas. 

Estado razoável 

 

A composição dos taxa macrofíticos e fitobentónicos difere moderadamente da das comunidades específicas do 

tipo e é significativamente mais distorcida do que num estado «bom». 

É evidente a existência de modificações moderadas da abundância macrofítica e bentónica média. 

A comunidade fitobentónica pode ser afectada e, em certas áreas, deslocada por flocos/mantas bacterianos 

devidos a actividades antropogénicas. 
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Tabela A.I.1 – Elementos de qualidade biológica (cont.) 

 
Invertebrados bentónicos 

 

Estado 

excelente 

 

A composição taxonómica e a abundância correspondem totalmente ou quase às que se verificam em condições 

não perturbadas. 

O rácio entre os taxa sensíveis e os taxa insensíveis às perturbações não dá sinais de modificação em relação aos 

níveis não perturbados. 

O nível de diversidade de taxa invertebrados não dá sinais de modificação em relação aos níveis não 

perturbados. 

 

Estado bom 

 

Ligeiras modificações da composição e abundância da taxa invertebrados em comparação com as das 

comunidades específicas do tipo. 

O rácio entre os taxa sensíveis e os taxa insensíveis às perturbações dá ligeiros sinais de modificação em relação 

aos níveis específicos do tipo. 

O nível de diversidade de taxa invertebrados dá ligeiros sinais de modificação em relação aos níveis específicos 

do tipo. 

 

Estado razoável 

 

A composição e abundância dos taxa invertebrados diferem moderadamente das comunidades específicas do 

tipo. 

Estão ausentes grupos taxonómicos importantes da comunidade específica do tipo. 

O rácio entre os taxa sensíveis e os taxa insensíveis às perturbações e o nível de diversidade são 

substancialmente inferiores ao nível específico do tipo e significativamente inferiores aos correspondentes a um 

estado «bom». 

 
Tabela A.I.2 – Elementos de qualidade hidromorfológica 

 

Regime hidrológico 

Estado 

excelente 

 

Os caudais e condições de escoamento, o nível, o tempo de residência, e as consequentes ligações às águas 

subterrâneas reflectem totalmente ou quase condições não perturbadas. 

 
Estado bom 

 

Condições compatíveis com os valores acima especificados 

para os elementos de qualidade biológica. 

Estado razoável 

 
Condições compatíveis com os valores acima especificados para os elementos de qualidade biológica 

 

Elementos morfológicos 

Estado 

excelente 

 

A variação da profundidade do lago, os caudais e a estrutura do substrato, bem como a estrutura e condição das 

margens do lago, correspondem totalmente ou quase às condições não perturbadas. 

Estado bom 

 Condições compatíveis com os valores acima especificados para os elementos de qualidade biológica 

Estado razoável 

 
Condições compatíveis com os valores acima especificados para os elementos de qualidade biológica 
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Tabela A.I.3 – Elementos de qualidade físico-química 4 

 

Condições gerais 

Estado 

excelente 

 

Os valores dos elementos físico-químicos correspondem totalmente ou quase aos que se verificam em condições 

não perturbadas. 

As concentrações de nutrientes permanecem dentro dos valores normalmente associados às condições não 

perturbadas.. A temperatura, o balanço de oxigénio e a transparência não mostram sinais de perturbações 

antropogénicas e permanecem dentro dos valores normalmente associados às condições não perturbadas. 

Estado bom 

 

A temperatura, as condições de oxigenação e a transparência permanecem dentro dos níveis estabelecidos, de 

forma a garantir o funcionamento do ecossistema e os valores acima especificados para os elementos de 

qualidade biológica.. As concentrações de nutrientes não excedem os níveis estabelecidos, de forma a garantir o 

funcionamento do ecossistema e os valores acima especificados para os elementos de qualidade biológica. 

Estado razoável Condições compatíveis com os valores acima especificados para os elementos de qualidade biológica. 

 

Poluentes sintéticos específicos 

Estado 

excelente 

Concentrações perto de zero e pelo menos inferiores aos limites de detecção permitidos pelas melhores técnicas 

analíticas geralmente utilizadas. 

Estado bom 
Concentrações não superiores às normas estabelecidas nos termos do ponto 1.2.6, sem prejuízo das Directivas 

91/414/CEE e 98/8/CE (< eqs). 

 
Estado razoável Condições compatíveis com os valores acima especificados para os elementos de qualidade biológica. 

 

Poluentes não sintéticos específicos 

 

Estado 

excelente 

As concentrações permanecem dentro dos valores normalmente associados às condições não perturbadas 

(concentração natural de referência = cnr). 

 

Estado bom 

 

Concentrações não superiores às normas estabelecidas nos termos do ponto 1.2.6 5, sem prejuízo das 

Directivas91/414/CEE e 98/8/CE (< eqs). 

Estado razoável 
Condições compatíveis com os valores acima especificados para os elementos de qualidade biológica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 
4São utilizadas as seguintes abreviaturas: cnr = concentração natural de referência, eqs = norma de qualidade ambiental  
5A aplicação das normas derivadas do presente procedimento não requer a redução das concentrações de poluentes para níveis inferiores às 

concentrações naturais de referência. 
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Anexo II.1 
 

Meios Lênticos. Quociente Composto (QC) de Nygaard 
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II. 1 – Divisão de algas. Quociente Composto (QC) de Nygaard 
 

Em todos os corpos de água existe uma imensidão de organismos unicelulares 

fotossintetizantes ou heterotróficos, cujo conjunto se designa por plâncton. Estes organismos 

podem apresentar uma aparência simples ou intrincada e delicada, ser solitários ou coloniais. 

O plâncton é constituído por uma fracção vegetal que se designa fitoplâncton e uma 

outra animal o zooplâncton.  

O fitoplâncton inclui organismos fotossintetizantes (que utilizam a luz solar para obter 

energia) e é fundamental para as cadeias alimentares aquáticas, tanto pela sua abundância 

como pela sua função de produtores. Pertencem a este grupo as chamadas algas unicelulares.   

A comunidade de algas (perifíticas e plantónicas) é de grande relevância na 

diversidade biológica dos ecossistemas aquáticos continentais, devido ao grande número de 

espécies e à elevada biodiversidade total destes sistemas. 

O quociente composto (QC) de Nygaard é baseado em várias divisões de algas, cuja 

descrição sucinta se faz seguidamente. 

Divisão Cyanophyta: A divisão Cyanophyta, é constituída por uma única classe 

Cyanophyceae (Cyanobacteria). É formada por organismos que ocupam a posição 

intermediária entre algas eucarióticas e bactérias, apresentando clorofila-a, porém sem 

sistema de membranas. Contém cerca de 150 géneros e 2000 espécies, distribuídos em água 

doce, no mar, em solo húmido, águas termais, desertos. No entanto, a maioria ocorre em água 

doce. 

Divisão Chlorophyta: As clorófitas, chamadas vulgarmente de “algas verdes” são 

morfologicamente muito diversificadas e variam desde formas unicelulares a formas 

coloniais, desde filamentos pluricelulares simples ou ramificados a talos constituídos por um 

parênquima maciço. Também se encontram agregados macroscópicos de filamentos 

cenocíticos. As clorófitas de água doce compreendem aproximadamente 520 géneros com 

7800 espécies, divididas em 4 classes e 14 ordens. As ordens que reúnem a maioria dos 

géneros e espécies platónicos são Volvocales, Chlorococcales, Ulotrichales e Zygnematales. 

Dentre as clorófitas, as desmídias pertencem à ordem Zygnematales.  

Divisão Raphidophyta: A divisão Raphidophyta, compreende uma só classe 

Raphidophyceae ( Chloromonadophyceae) e uma só ordem, Raphidomonadales, é constituída 

por organismos unicelulares, livres, solitários, providos de dois flagelos desiguais. 

Compreende 11 géneros e 20 espécies de água doce. 

Divisão Euglenophyta: São algas unicelulares, móveis e flageladas, raramente 
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palmelóides ou fixas. Constituída por uma só classe, Euglenophyceae, com duas ordens 

Euglenales (formas flageladas, solitárias, com 44 génios e 900 espécies) e Colaciales (formas 

fixas em colónias dendróides, com 1 género e 12-14 espécies). 

Divisão Chromophyta: A divisão Chromophyta é constituída por 4 classes. A Classe 

Chrysophyceae é formada por organismos unicelulares ou coloniais, raramente filamentosos, 

dividida em 9 ordens, das quais 7 são exclusivas de água doce e 2 têm também representantes 

marinhos. A classe Phaeophyceae é formada por algas filamentosas ou talóides, nunca 

unicelulares e na sua grande maioria encontradas em ambiente marinho. Em água doce 

encontram-se os gêneros  Sphacelaria, Bodanella, Heribaudiella, Lithoderma e Pleurocladia. 

A classe Xanthophyceae, que engloba 95 géneros de água doce e 550 espécies, é constituída 

por formas monadóides, flageladas, móveis, solitárias (Ordem Chloromoebales), formas 

amebóides (Ordem Rhizochloridales), formas cocóides com vesículas contráteis (Ordem 

Heterogloeales) e sem vesículas contráteis (Ordem Mischococcales), formas filamentosas 

com septos (Ordem Tribonematales) e formas sifonadas (Ordem Vaucheriales). 

A classe Diatomophyceae (Bacillariophyceae) compreende algas unicelulares ou 

coloniais, cujas células possuem a parede impregnada por sílica; ocorrem no mar, em água 

doce, no solo ou em rochas húmidas. Há cerca de 250 géneros e 100.000 espécies no mundo e 

em água doce existem 67 géneros e, aproximadamente 2.000 espécies. As diatomáceas são 

formadas por duas grandes ordens: Centrales, com valvas circulares, poligonais ou, muito 

raramente, elípticas (11 a 12 géneros de água doce com 100 espécies) e Pennales, com valvas 

alongadas com contorno elíptico ou lanceolado e que habitualmente apresentam simetria 

bilateral (55 gêneros e 1800 espécies de água doce). 

Divisão Rhodophyta: As rodófitas ou algas roxas são caracterizadas pela presença de 

pigmentos roxos e azuis, ficoeritrina e ficocianina, acompanhados de clorofila-a e de diversos 

carotenóides e xantofilas. Este grupo de algas possui uma grande variedade de formas que vão 

desde unicelulares até talos de organização complexa. Possui uma única classe, 

Rhodophyceae, e duas subclasses: Bangiophycideae, de estrutura relativamente simples, com 

5 ordens, 15 géneros e aproximadamente 30 espécies de água doce; e Floridophycideae, cuja 

estrutura é mais complexa, com 4 ordens, 17 géneros e 160 espécies de água doce. 

 

Nygaard (1949), propôs como índice fitoplânctónico, o quociente composto (QC) de 

Nygaard : 
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*** /)( aeDesmidiaceEugleninaeCentralesChloorocoCianófita NNNNNQC +++=                        

O QC é calculado de acordo com as diferentes espécies fitoplanctónicas presentes. 

Este índice é obtido a partir da razão entre o número de elementos de espécies que 

caracterizam o estado de eutrofização, no numerador e o número de elementos que 

caracterizam o estado oligotrófico no denominador). 

 

Este índice foi modificado por Laugaste & Ott (1988), que propuseram o seguinte quociente: 

 

 

  
( )

( ) **

*

1/

1

++

+++++=

eaeChrysophycsDesmidiale

aCryptophytceaeEuglenophyCentralesalesChlorococcCyanophitaLO

NN

NNNNNQC
                  

 

 

Onde: 

N – número de elementos da espécie  

*– Indicadores de estado eutrófico   

**– Indicadores de estado oligotrófico  

A qualidade da água em meios lênticos pode, segundo estes autores, ser classificada de 

acordo com a Tabela seguinte. 
 

 

QC 
Estado Trófico 

Nygaard (1949)  Ott & Laugaste  

Oligotrófico  1.0  <2  

Distrófico  0.0 – 0.3  <2  

Mesotrófico   2 –5  

Eutrófico  1.0  5 –7  

Eutrófico com poluição orgânica 5 – 20   

Hipertrófico  >7  
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Anexo II.2 
 

Rios e Estuários. Metodologia Adoptada Por Mano (1998) 
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II. 2 – Metodologia Adoptada por Mano (1989)  

 
A Metodologia de Mano (1989), corresponde a uma adaptação das propostas do SDD 

(Scotish Development Department, 1976, 1983)), tendo em atenção os dados disponíveis para 

o estudo das bacias hidrográficas dos rios Ave e Minho. 

Esta metodologia consiste no cálculo do IQA – Índice de Qualidade da Água – com 

base em:  

Vector de qualidade; 

Funções de qualidade; 

Factores de ponderação; 

Função de agregação. 

 

 Vector de Qualidade 

Para vector de qualidade, Mano (1989) utilizou as seguintes variáveis: 

a) Oxigénio Dissolvido (OD), em percentagem de saturação (% Sat.); 

b) Carência Bioquímica de Oxigénio (CBO), em mg/L; 

c) Carência Química de Oxigénio (CQO), em mg/L; 

d) Azoto amoniacal (NH3), em mg/L; 

E) pH; 

f) Temperatura (Temp.), em ºC; 

g) Condutividade (g), em µmho/cm; 

h) Coliformes fecais (C. Fec), em NMP/100 mL 

 

Funções de Qualidade 

As funções de qualidade, que permitem transformar as concentrações das variáveis em 

valores de qualidade, são as propostas pelo SDD e apresentadas por Mano (1989) e que se 

apresentam nas Figuras II.1 a II.8. 
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Gráficos associados a cada uma das variáveis. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura. AII.1 – Função de qualidade da variável OD 

 

 

 
 

Figura.AII.2 – Função de qualidade da variável carência bioquímica de oxigénio 
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Figura.AII.3 – Função de qualidade da variável carência química de oxigénio 

 

 

 

 

 

 
Figura.AII.4 – Função de qualidade da variável azoto amoniacal 
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Figura.AII.5 – Função de qualidade da variável pH 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura.AII.6 – Função de qualidade da variável temperatura 
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Figura.AII.7 – Função de qualidade da variável condutividade 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura.AII.8 – Função de qualidade da variável coliformes fecais 
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Figura.AII.9 – Função de qualidade da variável sólidos suspensos totais 

 

Factores de Ponderação 

 

A utilização de factores de ponderação tem por objectivo evidenciar a importância 

relativa a cada uma das variáveis, sendo o seu somatório igual à unidade (Tabela AII.1). 
 

Tabela AII.1 – Factores de ponderação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIÁVEIS Pi 

OD (% sat) 0,19 

CBO5 (mg O2/L) 0,15 

Azoto Amoniacal (NH3/L) 0,12 

pH  0,09 

Temp. amostra (ºC) 0,05 

Condutividade (20 ºC) 0,06 

Colif. Fecais (NMP/100 ml) 0,12 

∑ Pi 1,00 
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Funções de Agregação 

Mano (1989), considerou seis funções de agregação para o cálculo do IQA: 

 

 Média Aritmética Simples (AS) 

 

∑
=

=
n

i
iSubindiceSnIQA

1
/1                                              (AII.1) 

  

 

Média Aritmética Ponderada (AP) 

∑
=
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n

i
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1
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Média Aritmética Simples Modificada (ASM) 
2

1
/1100/1 ⎟

⎠

⎞
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i
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 Média Aritmética Ponderada Modificada (APM) 
2

/1100/1 ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
×= ∑ PiSubindiceSnIQA i                           (AII.4) 

 
 

Média Geométrica Simples (GS) 
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n
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Média Geométrica Ponderada (GP) 

 

⎟⎟
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⎛
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i
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1

                                            (AII.6) 

 

Onde: 

Si – Subíndice ou valor de qualidade obtido, através de uma função de qualidade, para 

cada variável; 

Pi – Peso atribuído a cada variável. 
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Mano (1989) concluiu que a função de agregação utilizada para o cálculo do IQA que 

melhor descreve a qualidade da água mesmo quando se trabalha na zona inferior de escala, é a 

média aritmética ponderada modificada (Equação AII.4), da qual resulta a escala de 

classificação constante na Tabela AII.2. 
 

 

Tabela AII.2 – Escala de Classificação (Mano, 1989) 

IQA Qualidade Nível de poluição 

100-91 Excelente  

90-71 Muito Boa  

70-61 Boa  

60-51  Fraco 

50-41  Fraco  – moderado 

40-31  Moderado – Forte 

30-21  Forte 

20-10  Inadmissível 

 

 

A utilização da escala 10-100 no índice geral de qualidade da água proposta por House 

(1986), permite estabelecer relações entre os valores obtidos para o IQA e os potenciais usos 

da água. 

A utilização de uma escala numérica permite localizar o caso de estudo dentro dos 

intervalos das classes definidas, o que se torna importante quando este se localiza nos valores 

limites dos intervalos.  

Para facilitar a comparação entre os IQA e o método da National Water Council 

(muito semelhante à DGRAH), House (1986) subdividiu a escala em 5 classes (Tabela AII.3). 

 
 

Tabela AII.3 – Escala de Classificação (House, 1986) 

Classe IQA 

A 100-91 

B 90-71 

C 70-41 

D 40-21 

E 20-10 
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Em Mano (1989) os IQA foram calculados para todas as estações de amostragem e 

para cada uma das observações. Paralelamente, para cada série de observações, foram 

calculados o índice médio, e os índices correspondente ao valor médio e ao percentil 90% da 

série. A exploração dos resultados obtidos teve em conta a comparação dos índices de 

qualidade da água com o critério de classificação de águas superficiais em classes de 

qualidade, adoptado pela DGRAH – Direcção Geral dos Recursos a Aproveitamentos 

Hidráulicos (actual INAG). 

Este método, consiste na consideração de cinco classes, definindo cada uma, um 

determinado número de usos potenciais. Para efectuar a classificação utiliza-se o percentil 

90% de cada uma das séries de observações relativas às variáveis que compõem o vector de 

qualidade, sendo a classe final atribuída a um dado troço de um rio, a mais desfavorável das 

obtidas pela análise individual de cada variável (Tabela AII.4). 
 

 

Tabela AII.4 – Classes ordenadas por ordem crescente de poluição 

Classe Uso Potencial  

A 

Água de boa qualidade, isenta de poluição, podendo satisfazer todos os usos 

inclusive o abastecimento de água com tratamento físico – químico simples e 

desinfecção 

B 

Água de qualidade razoável, pouco poluída, apta a satisfazer ainda todos os usos, 

mas no caso do abastecimento publico com terá de ser submetida a um tratamento 

físico-químico convencional e desinfecção.    

C 

Água medianamente poluída, permitindo ainda a vida piscícola, mas com 

reprodução aleatória, recreio sem contacto directo; irrigação e no caso de ausência 

de águas de melhor qualidade, o abastecimento público compre cloragem ; 

tratamento físico-químico adequado e desinfecção  

D 

Água poluída, permitindo a navegação e podendo ainda ser utilizada para 

irrigação de espécies vegetais menos sensíveis, ou que produzam alimentos que 

não sejam consumidos directamente  

E Águas excessivamente poluídas, impróprias para qualquer uso 

 

O vector qualidade associado a este critério é originalmente muito extenso. No entanto 

apenas quatro variáveis têm sido consideradas: 

a) Oxigénio Dissolvido (OD), em percentagem de saturação (% Sat.); 

b) Carência Bioquímica de Oxigénio (CBO), em mg/L; 

c) Azoto amoniacal, em mg NH3/L; 

d) Sólidos Suspensos Totais (mg SST /L). 
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Anexo II.3 
 

Rios e Estuários. Metodologia Usada Em Espanha 
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II. 3 - Metodologia usada em Espanha 

 

A metodologia adoptada em Espanha e usada por Barros (1992), no trabalho de 

ensaios de aplicação de índices de qualidade da água para determinar a qualidade da água na 

bacia hidrográfica do Rio Cávado, define um Índice Geral da Qualidade da Água. Nesta 

metodologia: 

- Consideraram-se as variáveis cuja concentração é sempre significativa para 

caracterizar a qualidade qualquer que seja o seu o seu valor (variáveis básicas). 

- Consideraram-se as variáveis que só afectam o potencial de utilização da água 

condicionado pela sua qualidade a partir de determinada concentração e, para as quais, 

concentrações menores ou nulas não tem significado para caracterizar a qualidade. 

 

Assim distinguem-se dois tipos de variáveis:  

Variáveis X – aquelas cuja concentração é sempre significativa para caracterizar a 

qualidade qualquer que seja o valor. 

 

a) Oxigénio Dissolvido (OD); 

b) Carência Bioquímica de Oxigénio (CBO5); 

c) Carência Química de Oxigénio (CQO). 

d) pH; 

e) Condutividade; 

f) Coliformes fecais; 

g) Sólidos Suspensos Totais (SST); 

 
Variáveis Y – as que só afectam o potencial de utilização da água condicionado pela 

sua qualidade a partir de determinada concentração e, para as quais, concentrações menores 

ou nulas não têm significado para caracterizar a qualidade. 

  
h) Fenóis; 

i)  Sulfatos; 

j) Nitratos; 

k) Fosfatos; 

l) Detergentes; 

m) Cianetos; 

n) Cloretos; 
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o) Magnésio; 

p) Cálcio; 

q) Chumbo; 

r) Zinco; 

s) Crómio Hexavalente; 

t) Cobre; 

u) Cádmio; 

v) Sódio; 

w) Mercúrio. 

 
As variáveis Y só intervêm no somatório quando o valor de qualidade que corresponde 

à sua concentração é inferior a 60. 

 

Funções de Qualidade 

 

As funções de qualidade, que permitem transformar as concentrações das variáveis em 

valores de qualidade, são apresentadas nas Figuras II.10 a II.16. 
 

 

 

Figura.AII.10 – Função de qualidade da variável oxigénio dissolvido 
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Figura.AII.11 – Função de qualidade da variável carência bioquímica de oxigénio 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura.AII.12 – Função de qualidade da variável carência química de oxigénio 
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Figura.AII.13 – Função de qualidade da variável pH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura.AII.14 – Função de qualidade da variável condutividade 
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Figura.AII.15 – Função de qualidade da variável coliformes fecais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura.AII.16 – Função de qualidade da variável sólidos suspensos totais 
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a = 1  Variável muito importante; 

a = 2  Variável de importância média; 

a = 3  Variável de fraca importância; 

a = 4  Variável pouco significativa. 

 

O coeficiente Pi é calculado através da seguinte expressão: 

 

 ( ) ( )∑= ii aaPi /1//1                                          (AII.7) 

     

Função de Agregação 

 

A expressão matemática simplificada para o cálculo do Índice de Qualidade da Água é 

uma função multiplicativa: 

( )∑ ×= PiQiIQA                                                           (AII.8)

      

Onde: 

Qi – Valor de qualidade obtido, através duma função de qualidade para cada variável. 

 

Escala de classificação da qualidade 

A escala de classificação da qualidade adoptada em Espanha apresenta-se na Tabela 

AII.5. 
Tabela AII.5 – Escala de Classificação da Qualidade adoptada em Espanha 

IQA Classificação 

100-90 Excelente 

90-80 Boa 

80-70 Intermédia 

70-60 Admissível 

60-0 Inadmissível 

 

Nota Importante: Em Barros (1992) é efectuada uma comparação entre duas 

metodologias: Metodologia 1 (Metodologia Mano, adaptada de Scottish Development 

Department) e Metodologia 2, esta última usada em Espanha. 
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Os resultados destas metodologias são ainda comparados com os que seriam obtidos 

por aplicação dos critérios definidos pela antiga DSPC-DGRAH6, actual INAG, (Janeiro, 

1987) e que constituíram, no que se refere a águas doces, uma experiência pioneira de 

aplicação de critérios de classificação de água nos rios Portugueses.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 
6 Direcção de Serviço de Controlo de Poluição da Direcção Geral dos Recursos e Aproveitamentos Hidráulicos, serviço e organismos com a 
responsabilidade da administração do domínio hídrico antes de 1984, enquadrados no Ministério que tutelava as obras públicas, em Portugal. 
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Anexo II.4 
 

Rios e Estuários. Metodologia Adoptada Por Silva (2002) 
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II. 4 – Metodologia adoptada por Silva (2002) 

 

A metodologia proposta por Silva (2002) aplicada ao caso do estuário do rio Tejo, 

comporta um conjunto de passos que incluem: a caracterização do estuário do ponto de vista 

físico e ecológico, a identificação dos seus usos e problemas, a definição de valores para 

comparação das observações – os valores de referência e valores objectivo – e ainda os 

critérios para a eventual definição das classes de qualidade. 

 

Indicadores de Estado (o correspondente às Variáveis) 

 

(i). Eutrofização e Estado de Oxigenação [MT-1]: 

a) Oxigénio Dissolvido; 

b) Azoto inorgânico dissolvido (DIN), com especificação do Nitrato (NO3
-) 

ou (nitrato + nitrito) (NO2
-)) e amónio (NH4

+); 

c) Fósforo inorgânico reactivo, geralmente expresso em P2O5; 

d) Clorofila a, como parâmetro caracterizador da biomassa dos produtos 

primários; 

e) Matéria orgânica oxidável (determinada através da carência 

estequiométrica das concentrações de fósforo e azoto orgânico e do carbono orgânico 

total). Caso não seja possível poder-se-á estimar o respectivo valor indirectamente, 

recorrendo a parâmetros como a oxidabilidade e/ou CBO, CQO; 

f) Transparência, medida com disco Secchi. 

(ii). Contaminação microbiológica: 

a) Coliformes totais; 

b) Coliformes fecais; 

c) Salmonelas; 

d) Estreptococos; 

e) Enterovirus. 

(iii). Substâncias Xenobióticas: 

• Metais: 

Prata, Cádmio, crómio, cobre, mercúrio, Níquel, chumbo, Zinco. 

• Micro poluentes orgânicos: 

PAH, hexaclorociclohexano. Dieldrina. 

• Orgânicos não metais: 
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Arsénio. 

(iv). Qualidade Estética: 

As variáveis propostas são de natureza semi-quantitativa e propõe-se que se 

materializem nas observações da presença ou ausência de macrodetritos em suspensão e na 

presença de filmes oleosos e de espumas que, quando positiva, será seguida da respectiva 

quantificação em termos de hidrocarbonetos não polares totais e de detergentes aniónicos, 

respectivamente. 

 

Determinação dos valores significativos  

 

Os valores significativos das variáveis transformam-se em indicadores quando 

propiciam capacidade de julgamento sobre o caso de estudo (estuário) em análise. A 

existência de capacidade de julgamento requer a definição de critérios de avaliação, isto é a 

declaração dos valores de referência e valores objectivo. 

 Critérios adoptados 

Silva (2002) adoptou como pressuposto que o estado de referência é o não perturbado 

por actividades antrópicas. Os valores de referência para os indicadores de pressão serão os de 

“emissão zero” provenientes de fontes pontuais antrópicas, em particular, no que se refere às 

emissões de xenobióticos de síntese. Esta aproximação não é, porém, realista, pelo que, para 

alguns parâmetros são definidos valores objectivo, na forma de valor limite de emissão – VLE 

provenientes das fontes pontuais, definidos em carga ou em concentrações nas águas 

residuais. 

A construção dos indicadores de estado, a partir dos valores significativos, efectua-se 

recorrendo aos valores de referência e valores objectivo que serão os VMR e VMA, 

respectivamente, quando definidos pela legislação.  

A passagem dos valores significativos a indicadores pode fazer-se pela sequência de 

dois procedimentos, sendo o primeiro destinado a remover a dimensão, recorrendo ao critério 

de avaliação e o segundo a transformação desse valor teste (Vteste), adimensional, no indicador 

de domínio limitado. 

A remoção da dimensão pode ser feita por diferentes transformações: Linear, 

Hiperbólica, Logarítmica e Quadrática. O cálculo do indicador consiste em associar os valores 

discretos de V teste a uma escala arbitrária, por exemplo, de 100, quando o critério adoptado é 

cumprido e a zero quando há total incumprimento. Esta transformação poderá ser efectuada 

aplicando um método algébrico simples, que dependerá da formula de cálculo do Vteste ou 

aplicando o conceito das curvas de penalidade.  
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Silva (2002) apresenta um ensaio de aplicação das alternativas para a conversão de 

valores significativos em indicadores, sugerindo que a transformação hiperbólica será a mais 

adequada, visto que o decréscimo do índice é rápido nas proximidades do incumprimento, o 

que favorece o alerta, sendo mais lento quando o agravamento se acentua, mas continuando a 

permitir diferenciar valores de incumprimento crescentes.  

 

Classes de Qualidade 

A definição de classes de qualidade, associadas a cores, é também preconizada na 

DQA (200/60/CE), em relação ao estado ecológico e químico. Porém, a definição quantitativa 

dos critérios a usar para a classificação do estado ecológico em “Excelente”, “Bom” ou 

“Razoável” ainda não está operacional. A metodologia que agora se propõe é baseada, não só, 

em considerações decorrentes da DQA, mas define, ainda, procedimentos operacionais, 

parcialmente baseados nas outras propostas anteriormente descritas.  

A divisão em classes de qualidade proposta recorre aos indicadores definidos, não 

cobre todos os aspectos abordados pela DQA, pois não considera os parâmetros estritamente 

biológicos que, sendo de grande relevância, não estão incluídos no âmbito do sistema de 

classificação proposto (Tabela II.6). 

O processo de definição das classes de qualidade inicia-se pela verificação da 

conformidade dos indicadores de estado respeitantes à temática em apreço, analisando os 

valores do indicador normalizado e definindo as classes de estado de qualidade. Quando se 

consideram diferentes temáticas associadas a um ou a um conjunto de usos, o processo 

descrito aplica-se à união dos conjuntos de indicadores de estado pertinentes às diversas 

temáticas consideradas.  
 

 

Tabela AII.6 – Definição de classes de estado de qualidade, com base nos indicadores de estado normalizados. 

Silva (2002) 

Indicadores de Estado Classes de Estado de Qualidade 

Todos os Indicadores de Estado = 100 Excelente 

Mais do que ½ dos indicadores = 100 e todos ≥ 50 Bom 

Menos do que ½ dos indicadores = 100 e todos ≥ 50 Degradado 

Um (ou mais) indicadores ≤ 50 Mau 

 

Assim são definidos quatro estados de qualidade: excelente, bom, degradado e mau. 
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• Excelente, quando a qualidade do sistema não evidenciar perturbações decorrentes de 

pressões antrópicas podendo, assim, considerar-se que os processos naturais ocorrem 

tal como no estado pristino. 

• Bom, quando as pressões das actividades antrópicas sobre o sistema não causaram 

desequilíbrios e há conformidade das exigências de qualidade face aos usos potenciais, 

presentes ou pretendidos. 

• Degradado, quando as alterações sofridas causam limitações aos usos, superáveis com 

medidas de gestão, não havendo danos “irreversíveis” nos ecossistemas. 

• Mau, quando os usos pretendidos não são viáveis e a recuperação do equilíbrio 

ecológico é difícil e implica investimentos economicamente exigentes. 

  

Síntese dos aspectos mais importantes  

 

O método proposto define uma metodologia para integração, no espaço e no tempo, 

das variáveis observadas.  

Os valores integrados espacial e temporalmente – os valores significativos das 

diversas variáveis – são normalizados tomando em consideração os critérios de avaliação, de 

natureza legal ou de base científica, através de procedimentos que incluem operadores 

algébricos e gráficos, determinando-se, assim, os valores dos indicadores. 

Os operadores algébricos podem ser diversos tendo-se optado por uma transformação 

hiperbólica dos valores significativos observados em valores teste, a normalizar por redução a 

uma escala comum, que varia de 0 a 100, recorrendo a uma nova transformada algébrica ou 

gráfica. O indicador 100 corresponde ao estado excelente, enquanto o valor zero corresponde 

a um estado de degradação ambiental.  

Os operadores gráficos propostos são as curvas de penalidade, simples e arbitrárias, 

sendo porém tal arbitrariedade irrelevante pois a aplicação de curvas de penalidade tem por 

objectivo, não a classificação do estuário em termos absolutos, mas fornecer uma bitola para 

comparar diferentes estuários ou diferentes situações de um mesmo estuário em diferentes 

épocas temporais. 

A classificação final do estuário pode ser representada, usando os indicadores de 

estado ou de estado e pressão, em classes de qualidade, respeitantes a cada unidade de gestão 

ou ao estuário como um todo. 

Deste modo, a cada variável de estado associa-se um indicador de estado, calculado 

por aplicação dos operadores algébricos e gráficos anteriormente referidos.  



ANEXO II - SÍNTESE DE METODOLOGIAS ____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 193

A identificação da classe de qualidade onde o estuário se inclui – Excelente, Bom, 

Degradado ou Mau – poderá ser determinada apenas considerando os indicadores de estado 

ou incluindo, também, os indicadores de pressão. 
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Nas tabelas seguintes apresentam-se a localização e os parâmetros monitorizados nas 

estações de amostragem usadas para a determinação da qualidade da água na albufeira de 

Alqueva. 
 

Tabela AIII.1– Localização da estação de monitorização – Alcarrache 

Nome Alcarrache (24N/01) 

Bacia Guadiana 

Coord_X (m) 275225 

Coord_Y (m) 151800 

Rio Ribeira de Alcarrache  

 
 

Tabela AIII.2 – Parâmetros monitorizados na estação Alcarrache 

Parâmetro 
 

Un. 
 

Nº de Valores 
 

Início 
 

Final 

Azoto Total (mgN/L) mg/L 36 08-01-2001 05-12-2004 

Arsénio dissolvido mg/L 11 08-01-2001 02-11-2004 

CBO 5 dias mg/L 36 08-01-2001 05-12-2004 
Carência Química de 
Oxigénio mg/L 36 08-01-2001 05-12-2004 

Chumbo dissolvido mg/L 11 08-01-2001 02-11-2004 

Cloreto mg/L 36 08-01-2001 05-12-2004 

Clorofila-a µg/L 36 08-01-2001 05-12-2004 

Cobre dissolvido mg/L 18 08-01-2001 05-12-2004 

Coliformes Fecais MPN/100ml 36 08-01-2001 05-12-2004 

Coliformes Totais MPN/100ml 36 08-01-2001 05-12-2004 

Compostos Fenólicos µg/ L 18 08-01-2001 05-12-2004 
Condutividade campo a 
25ºC uS/cm 36 08-01-2001 05-12-2004 

Crómio dissolvido mg/L 11 08-01-2001 02-11-2004 

Cádmio dissolvido mg/L 11 08-01-2001 02-11-2004 
Detergentes aniónicos 
(LAS) mg/L 18 08-01-2001 05-12-2004 

Estreptococos Fecais MPN/100ml 36 08-01-2001 05-12-2004 

Fósforo total mg/L 36 08-01-2001 05-12-2004 

Hidrocarbonetos totais mg/L 22 08-01-2001 05-12-2004 
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Tabela AIII.2 – Parâmetros monitorizados na estação Alcarrache (Cont.) 

Parâmetro 
 

Un. 
 

Nº de Valores 
 

Início 
 

Final 

Mercúrio dissolvido µg/L 11 08-01-2001 02-11-2004 

Nitrato Total (em NO3) mg/L 36 08-01-2001 05-12-2004 

Nitrito Total (em NO2) mg/L 36 08-01-2001 05-12-2004 
Ortofosfato Total (em 
P2O5) mg/L 36 08-01-2001 05-12-2004 
Oxigénio dissolvido - lab 
(%) - 36 08-01-2001 05-12-2004 

Oxigénio dissolvido - lab. mg/L 36 08-01-2001 05-12-2004 

Profundidade do rio m 36 08-01-2001 05-12-2004 

Sólidos suspensos totais mg/L 36 08-01-2001 05-12-2004 

Temperatura da amostra °C 36 08-01-2001 05-12-2004 

Zinco dissolvido mg/L 18 08-01-2001 05-12-2004 

pH - campo - 36 08-01-2001 05-12-2004 

Óleos e Gorduras mg/L 22 08-01-2001 05-12-2004 
 

 

Tabela AIII.3 – Localização da estação de monitorização – Alqueva – Montante 

Nome Alqueva - Montante 

Latitude (ºN) 38.197319 

Longitude (ºW) - 7.495335 

Coord_X (m) 255865.105 

Coord_Y (m) 136895.057 

Bacia Guadiana 

Rio Rio Guadiana 

Distrito Beja 

Concelho Moura 

Área drenada (km2) 55289 

Cota do nível pleno 
 armazenamento  (m) 152 

Capacidade total (dam3) 4150000 

Entrada em funcionamento 25-09-2002 
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Tabela AIII.4 – Parâmetros monitorizados na estação Alqueva – Montante F,M,S 

Parâmetros  
Un. 

Nº de 
Valores 

 
Início 

 
Final 

ALB. ALQUEVA (F) (24M/05F) 

Azoto Total (mgN/L) mg/L 23 15-01-2003 09-12-2004 

Clorofila-a µg/L 23 15-01-2003 09-12-2004 

Fósforo total mg/L 23 15-01-2003 09-12-2004 

Nitrato Total (em NO3) mg/L 23 15-01-2003 09-12-2004 

Nitrito Total (em NO2) mg/L 23 15-01-2003 09-12-2004 

Ortofosfato Total (em P2O5) mg/L 23 15-01-2003 09-12-2004 

Oxigénio dissolvido - lab (%) - 2 15-01-2003 05-02-2003 

Oxigénio dissolvido - lab. mg/L 2 15-01-2003 05-02-2003 

Profundidade do rio m 23 15-01-2003 09-12-2004 

Temperatura da amostra °C 2 15-01-2003 05-02-2003 

pH - campo - 23 15-01-2003 09-12-2004 

ALB. ALQUEVA (M) (24M/05M) 

Azoto Total (mgN/L) mg/L 24 15-01-2003 09-12-2004 

Clorofila-a µg/L 24 15-01-2003 09-12-2004 

Fósforo total mg/L 24 15-01-2003 09-12-2004 

Nitrato Total (em NO3) mg/L 24 15-01-2003 09-12-2004 

Nitrito Total (em NO2) mg/L 24 15-01-2003 09-12-2004 

Ortofosfato Total (em P2O5) mg/L 24 15-01-2003 09-12-2004 

Oxigénio dissolvido - lab (%) - 2 15-01-2003 05-02-2003 

Profundidade do rio m 24 15-01-2003 09-12-2004 

Temperatura da amostra °C 2 15-01-2003 05-02-2003 

ALB. ALQUEVA (M) (24M/05M) 

pH - campo - 24 15-01-2003 09-12-2004 

Azoto Total (mgN/L) mg/L 24 15-01-2003 09-12-2004 

Arsénio dissolvido mg/L 6 05-02-2003 04-11-2004 

CBO 5 dias mg/L 24 15-01-2003 09-12-2004 

Carência Química de 
Oxigénio mg/L 24 15-01-2003 09-12-2004 

Chumbo dissolvido mg/L 6 05-02-2003 04-11-2004 

Cloreto mg/L 24 15-01-2003 09-12-2004 

Clorofila-a µg/L 24 15-01-2003 09-12-2004 
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Tabela AIII.5 – Parâmetros monitorizados na estação Alqueva – Montante F,M,S (Cont) 

Parâmetros  
Un. 

Nº de 
Valores 

 
Início 

 
Final 

ALB. ALQUEVA (M) (24M/05M) 

Cobre dissolvido mg/L 13 15-01-2003 09-12-2004 

Coliformes Fecais MPN/100ml 24 15-01-2003 09-12-2004 

Coliformes Totais MPN/100ml 24 15-01-2003 09-12-2004 

Compostos Fenólicos µg/L 13 15-01-2003 09-12-2004 

Condutividade campo a 25ºC uS/cm 24 15-01-2003 09-12-2004 

Condutividade de laboratório 
a 25ºC uS/cm 19 15-01-2003 07-07-2004 

Crómio dissolvido mg/L 6 05-02-2003 04-11-2004 

Cádmio dissolvido mg/L 6 05-02-2003 04-11-2004 

Detergentes aniónicos (LAS) mg/L 13 15-01-2003 09-12-2004 

Estreptococos Fecais MPN/100ml 24 15-01-2003 09-12-2004 

Fósforo total mg/L 24 15-01-2003 09-12-2004 

Hidrocarbonetos totais mg/L 13 15-01-2003 09-12-2004 

Mercúrio dissolvido µg/L 6 05-02-2003 04-11-2004 

Nitrato Total (em NO3) mg/L 24 15-01-2003 09-12-2004 

Nitrito Total (em NO2) mg/L 24 15-01-2003 09-12-2004 

Ortofosfato Total (em P2O5) mg/L 24 15-01-2003 09-12-2004 

Oxigénio dissolvido - campo mg/L 24 15-01-2003 09-12-2004 

Oxigénio dissolvido - campo 
(%) - 24 15-01-2003 09-12-2004 

Oxigénio dissolvido - lab (%) - 19 15-01-2003 07-07-2004 

Oxigénio dissolvido - lab. mg/L 19 15-01-2003 07-07-2004 

Profundidade do rio m 24 15-01-2003 09-12-2004 

Sólidos suspensos totais mg/L 24 15-01-2003 09-12-2004 

Temperatura da amostra °C 24 15-01-2003 09-12-2004 

Transparência m 24 15-01-2003 09-12-2004 

Zinco dissolvido mg/L 13 15-01-2003 09-12-2004 

pH - campo - 24 15-01-2003 09-12-2004 

Óleos e Gorduras mg/L 13 15-01-2003 09-12-2004 
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Tabela AIII.6 – Localização da estação de monitorização – Alqueva - Mourão 

Nome Alqueva-mourão (23M/03) 

Bacia Guadiana 

Coord_X (m) 265087 

Coord_Y (m) 158812 

 

Tabela AIII.7 – Parâmetros monitorizados na estação Alqueva – Mourão 

Parâmetros 
 

 
Un. Nº de Valores  

Início 
 

Final 
ALQUEVA-MOURÃO (F) (23M/03F) 

Azoto Total (mgN/L) mg/L 23 15-01-2003 09-12-2004 

Clorofila-a µg/L 23 15-01-2003 09-12-2004 

Fósforo total mg/L 23 15-01-2003 09-12-2004 

Nitrato Total (em NO3) mg/L 23 15-01-2003 09-12-2004 

Nitrito Total (em NO2) mg/L 23 15-01-2003 09-12-2004 

Ortofosfato Total (em P2O5) mg/L 23 15-01-2003 09-12-2004 

Profundidade do rio m 23 15-01-2003 09-12-2004 

Temperatura da amostra °C 2 15-01-2003 05-02-2003 

pH - campo - 23 15-01-2003 09-12-2004 

ALQUEVA-MOURÃO (M) (23M/03M) 

Azoto Total (mgN/L) mg/L 24 15-01-2003 09-12-2004 

Clorofila-a µg/L 24 15-01-2003 09-12-2004 

Fósforo total mg/L 24 15-01-2003 09-12-2004 

Nitrato Total (em NO3) mg/L 24 15-01-2003 09-12-2004 

Nitrito Total (em NO2) mg/L 24 15-01-2003 09-12-2004 

Ortofosfato Total (em P2O5) mg/L 24 15-01-2003 09-12-2004 

Profundidade do rio m 24 15-01-2003 09-12-2004 

Temperatura da amostra °C 2 15-01-2003 05-02-2003 

pH - campo - 24 15-01-2003 09-12-2004 

ALQUEVA-MOURÃO (S) (23M/03S) 

Azoto Total (mgN/L) mg/L 24 15-01-2003 09-12-2004 

Arsénio dissolvido mg/L 7 05-02-2003 09-12-2004 
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Tabela AIII.7 – Parâmetros monitorizados na estação Alqueva – Mourão (Cont.) 

Parâmetros 
 

Un. Nº de Valores Início Final 

ALQUEVA-MOURÃO (S) (23M/03S) 

CBO 5 dias mg/L 24 15-01-2003 09-12-2004 

Carência Química de Oxigénio mg/L 24 15-01-2003 09-12-2004 

Chumbo dissolvido mg/L 7 05-02-2003 09-12-2004 

Cloreto mg/L 24 15-01-2003 09-12-2004 

Clorofila-a µg/L 24 15-01-2003 09-12-2004 

Cobre dissolvido mg/L 13 15-01-2003 09-12-2004 

Coliformes Fecais MPN/100ml 24 15-01-2003 09-12-2004 

Coliformes Totais MPN/100ml 24 15-01-2003 09-12-2004 

Compostos Fenólicos µg/L 13 15-01-2003 09-12-2004 

Condutividade campo a 25ºC uS/cm 24 15-01-2003 09-12-2004 

Condutividade de laboratório a 
25ºC uS/cm 19 15-01-2003 07-07-2004 

Crómio dissolvido mg/L 7 05-02-2003 09-12-2004 

Cádmio dissolvido mg/L 7 05-02-2003 09-12-2004 

Detergentes aniónicos (LAS) mg/L 13 15-01-2003 09-12-2004 

Estreptococos Fecais MPN/100ml 24 15-01-2003 09-12-2004 

Fósforo total mg/L 24 15-01-2003 09-12-2004 

Hidrocarbonetos totais mg/L 13 15-01-2003 09-12-2004 

Mercúrio dissolvido µg/L 7 05-02-2003 09-12-2004 

Nitrato Total (em NO3) mg/L 24 15-01-2003 09-12-2004 

Nitrito Total (em NO2) mg/L 24 15-01-2003 09-12-2004 

Ortofosfato Total (em P2O5) mg/L 24 15-01-2003 09-12-2004 

Oxigénio dissolvido - campo mg/L 24 15-01-2003 09-12-2004 

Oxigénio dissolvido - campo 
(%) - 24 15-01-2003 09-12-2004 

Oxigénio dissolvido - lab (%) - 19 15-01-2003 07-07-2004 

Oxigénio dissolvido - lab. mg/L 19 15-01-2003 07-07-2004 

Profundidade do rio m 24 15-01-2003 09-12-2004 

Sólidos suspensos totais mg/L 24 15-01-2003 09-12-2004 

Temperatura da amostra °C 24 15-01-2003 09-12-2004 

Transparência m 24 15-01-2003 09-12-2004 

Zinco dissolvido mg/L 13 15-01-2003 09-12-2004 

pH - campo - 24 15-01-2003 09-12-2004 
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Tabela AIII.8 – Localização da estação de monitorização -Alb. Lucefecit 

Nome Alb. Lucefecit (22M/01) 

Bacia Guadiana 

Altitude (m) 200 

Coord_X (m) 263423 

Coord_Y (m) 185729 

Rio Ribeira lucefecit 

Área drenada (km2) 251.4 

Distancia foz (km) 16.1 

Entrada em funcionamento 01-10-1986 

Estado Activa 

 

 

 

Tabela AIII.9 – Parâmetros monitorizados na estação Alb. Lucefecit 

Parâmetros 
 

 
Un. 

Nº de 
Valores 

 
Início 

 
Final 

3,4-Dicloroanilina µg/L 3 11-01-2005 27-06-2005 

4-4 DDD µg/L 12 08-01-2002 06-10-2004 

4-4 DDE (ug/l) µg/L 12 08-01-2002 06-10-2004 

Alacloro µg/L 3 11-01-2005 27-06-2005 

Aldrina µg/L 12 08-01-2002 06-10-2004 

Alumínio mg/L 1 29-10-2002 29-10-2002 

Amoníaco mg/L 75 18-10-1994 11-10-2005 

AzotoTotal (em NH4) mg/L 139 15-11-1988 11-10-2005 

Arsénio total mg/L 18 06-01-1993 11-10-2005 

Aspecto - 39 15-11-1988 10-03-1993 

Atrazina µg/L 3 11-01-2005 27-06-2005 

Azoto Kjeldahl mg/L 4 18-01-1994 18-07-1995 

Berílio µg/L 1 03-04-2001 03-04-2001 

Boro mg/L 2 06-01-1993 03-04-2001 

Bário mg/L 2 06-01-1993 03-04-2001 
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Tabela AIII.9 – Parâmetros monitorizados na estação Alb. Lucefecit (Cont.) 

Parâmetros 
 

 
Un. 

Nº de 

Valores 
 

Início 
 

Final 

CBO 5 dias mg/L 133 15-11-1988 27-06-2005 

Carência Química de Oxigénio mg/L 126 15-11-1988 27-06-2005 

Chumbo total mg/L 26 11-12-1990 11-10-2005 

Cianeto mg/L 15 08-01-2002 27-06-2005 

Hexaclorobenzeno (HCB) µg/L 12 08-01-2002 06-10-2004 

Hexaclorobenzeno Total - Estimativa 

(LD=0) 
µg/L 8 08-01-2002 04-11-2003 

Hexaclorobenzeno Total - Estimativa 

(LD=LD) 
µg/L 8 08-01-2002 04-11-2003 

Hexaclorociclohexano-Alfa (ug/l) µg/L 12 08-01-2002 06-10-2004 

Hexaclorociclohexano-Beta (ug/l) µg/L 11 08-01-2002 06-10-2004 

Hexaclorociclohexano-Delta (ug/l) µg/L 11 08-01-2002 06-10-2004 

Hidrocarbonetos totais mg/L 24 20-07-1993 11-10-2005 

Lindano µg/L 15 08-01-2002 27-06-2005 

Lítio mg/L 1 03-04-2001 03-04-2001 

Magnésio mg/L 7 15-11-1988 01-06-2004 

Manganês total mg/L 29 06-01-1993 06-09-2005 

Mercúrio total µg/L 22 11-12-1990 11-10-2005 

Metolacloro µg/L 3 11-01-2005 27-06-2005 

Molibdénio mg/L 1 03-04-2001 03-04-2001 

Molinato µg/L 3 11-01-2005 27-06-2005 

Nitrato Total (em NO3) mg/L 127 15-11-1988 11-10-2005 

Nitrito Total (em NO2) mg/L 106 09-10-1990 11-10-2005 

Níquel mg/L 8 08-01-1992 03-04-2001 

Nível hidrométrico Instantâneo m 53 09-10-1990 03-04-2001 

Ortofosfato Total (em P2O5) mg/L 126 16-01-1989 11-10-2005 

Oxidabilidade mg/L 103 15-11-1988 11-10-2005 

Oxigénio dissolvido - campo mg/L 72 23-11-1999 11-10-2005 

Oxigénio dissolvido - campo (%) - 117 15-11-1988 11-10-2005 

Oxigénio dissolvido - lab. mg/L 47 15-11-1988 19-12-1995 
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Tabela AIII.9 – Parâmetros monitorizados na estação Alb. Lucefecit (Cont.) 

Parâmetros 
 

 
Un. 

Nº de 

Valores 
 

Início 
 

Final 

Potássio mg/L 10 15-11-1988 12-09-1989 

Profundidade do rio m 4 18-05-1993 19-10-1993 

Propanil µg/L 3 11-01-2005 27-06-2005 

SAR - 3 03-04-2001 03-05-2005 

Salmonela Pre/Aus 1 14-03-1989 14-03-1989 

Selénio mg/L 2 06-01-1993 03-04-2001 

Simazina µg/L 3 11-01-2005 27-06-2005 

Sulfato mg/L 16 10-12-1991 03-05-2005 

Sódio mg/L 13 15-11-1988 01-06-2004 

Sólidos suspensos totais mg/L 139 15-11-1988 11-10-2005 

Temperatura da amostra °C 140 15-11-1988 11-10-2005 

Temperatura do ar °C 122 15-11-1988 30-11-2004 

Terbutilazina µg/L 3 11-01-2005 27-06-2005 

Transparência m 9 17-10-1995 01-06-2004 

Vanádio mg/L 1 03-04-2001 03-04-2001 

Volume armazenado dam3 42 15-11-1988 20-12-1994 

Zinco dissolvido mg/L 5 18-01-1994 20-12-1994 

Zinco total mg/L 80 11-12-1990 11-10-2005 

pH - campo - 44 02-10-2001 11-10-2005 

pH - lab. - 138 15-11-1988 11-10-2005 

Óleos e Gorduras mg/L 8 20-07-1993 06-10-2004 

 

 

Tabela AIII.10 – Localização da estação de monitorização –Alqueva - Captação 

Nome Alqueva-captação (24L/03) 

Bacia Guadiana 

Coord_x (m) 250410 

Coord_y (m) 150198 

Rio Degebe 
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Tabela AIII.11 – Parâmetros monitorizados na estação Alqueva – Captação 

Parâmetros 
 

 
Un. Nº de Valores  

Início 
 

Final 

Azoto Total (mgN/L) mg/L 10 15-01-2003 08-10-2003 

Arsénio total mg/L 2 05-02-2003 03-09-2003 

CBO 5 dias mg/L 10 15-01-2003 08-10-2003 

Carência Química de 
Oxigénio mg/L 10 15-01-2003 08-10-2003 

Chumbo total mg/L 2 05-02-2003 03-09-2003 

Cloreto mg/L 10 15-01-2003 08-10-2003 

Clorofila-a µg/L 10 15-01-2003 08-10-2003 

Cobre total mg/L 5 15-01-2003 03-09-2003 

Coliformes Fecais MPN/100ml 10 15-01-2003 08-10-2003 

Coliformes Totais MPN/100ml 10 15-01-2003 08-10-2003 

Compostos Fenólicos µg/L 5 15-01-2003 03-09-2003 

Condutividade de 
laboratório a 25ºC uS/cm 10 15-01-2003 08-10-2003 

Crómio total mg/L 2 05-02-2003 03-09-2003 

Cádmio total mg/L 2 05-02-2003 03-09-2003 

Detergentes aniónicos 
(LAS) mg/L 5 15-01-2003 03-09-2003 

Estreptococos Fecais MPN/100ml 10 15-01-2003 08-10-2003 

Fósforo total mg/L 10 15-01-2003 08-10-2003 

Hidrocarbonetos totais mg/L 5 15-01-2003 03-09-2003 

Mercúrio total µg/L 2 05-02-2003 03-09-2003 

Nitrato Total (em NO3) mg/L 10 15-01-2003 08-10-2003 

Nitrito Total (em NO2) mg/L 10 15-01-2003 08-10-2003 

Ortofosfato Total (em 
P2O5) mg/L 10 15-01-2003 08-10-2003 

Oxigénio dissolvido - 
campo mg/L 10 15-01-2003 08-10-2003 

Oxigénio dissolvido - 
campo (%) - 10 15-01-2003 08-10-2003 

Sólidos suspensos totais mg/L 10 15-01-2003 08-10-2003 

Temperatura da amostra °C 10 15-01-2003 08-10-2003 

Transparência m 10 15-01-2003 08-10-2003 

Zinco total mg/L 5 15-01-2003 03-09-2003 

pH - lab. - 10 15-01-2003 08-10-2003 

Óleos e Gorduras mg/L 5 15-01-2003 03-09-2003 
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Tabela AIII.12 – Localização da estação de monitorização – Caia -Guadiana 

NOME CAIA GUADIANA (20O/03H) 

LATITUDE (ºN) 38.843 

LONGITUDE (ºW) 7.077 

COORD_X (m) 291.710.312 

COORD_Y (m) 208.916.211 

BACIA GUADIANA 

CONCELHO ELVAS 

ENTIDADE RESPONSÁVEL INAG 

TIPO ESTAÇÃO LIMNIMÉTRICA AUTOMÁTICA 

RIO CAIA 

ÁREA DRENADA (km2) 834.22 

TELEMETRIA SIM 

 
Tabela AIII.13 – Parâmetros monitorizados na estação Caia -Guadiana 

Parâmetros 
 

 
Un. 

Nº de 
Valores 

 
Início 

 
Final 

Azoto Total (mgN/L) mg/L 24 09-01-2001 03-12-2002 

Arsénio dissolvido mg/L 8 09-01-2001 08-10-2002 

CBO 5 dias mg/L 24 09-01-2001 03-12-2002 

Carência Química de Oxigénio mg/L 24 09-01-2001 03-12-2002 

Chumbo dissolvido mg/L 8 09-01-2001 08-10-2002 

Cloreto mg/L 24 09-01-2001 03-12-2002 

Clorofila-a µg/L 24 09-01-2001 03-12-2002 

Cobre dissolvido mg/L 12 09-01-2001 05-11-2002 

Coliformes Fecais MPN/100ml 24 09-01-2001 03-12-2002 

Coliformes Totais MPN/100ml 24 09-01-2001 03-12-2002 

Compostos Fenólicos µg/L 12 09-01-2001 05-11-2002 

Condutividade campo a 25ºC uS/cm 24 09-01-2001 03-12-2002 

Crómio dissolvido mg/L 8 09-01-2001 08-10-2002 

Cádmio dissolvido mg/L 8 09-01-2001 08-10-2002 

Detergentes aniónicos (LAS) mg/L 12 09-01-2001 05-11-2002 

Estreptococos Fecais MPN/100ml 24 09-01-2001 03-12-2002 

Fósforo total mg/L 24 09-01-2001 03-12-2002 
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Tabela AIII 13 – Parâmetros monitorizados na estação Caia –Guadiana(Cont.) 

 
Parâmetros 

 
 

Un. 
Nº de 

Valores 
 

Início 
 

Final 

Hidrocarbonetos totais mg/L 17 09-01-2001 05-11-2002 

Mercúrio dissolvido µg/L 8 09-01-2001 08-10-2002 

Nitrato Total (em NO3) mg/L 24 09-01-2001 03-12-2002 

Nitrito Total (em NO2) mg/L 24 09-01-2001 03-12-2002 

Ortofosfato Total (em P2O5) mg/L 24 09-01-2001 03-12-2002 

Oxigénio dissolvido - lab (%) - 24 09-01-2001 03-12-2002 

Oxigénio dissolvido - lab. mg/L 24 09-01-2001 03-12-2002 

Profundidade do rio m 24 09-01-2001 03-12-2002 

Sólidos suspensos totais mg/L 24 09-01-2001 03-12-2002 

Temperatura da amostra °C 24 09-01-2001 03-12-2002 

Zinco dissolvido mg/L 12 09-01-2001 05-11-2002 

pH - campo - 24 09-01-2001 03-12-2002 

Óleos e Gorduras mg/L 17 09-01-2001 05-11-2002 

 
 
 
 
 

Tabela AIII.14 – Localização da estação de monitorização – Vendinha 

NOME VENDINHA (23K/01) 

BACIA GUADIANA 

COORD_X (m) 239636 

COORD_Y (m) 165981 

RIO RIO DEGEBE 

ENTRADA FUNCIONAMENTO 01-11-2001 

ESTADO ACTIVA 
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Tabela AIII.15 – Parâmetros monitorizados na estação Vendinha 

 
VENDINHA (23K/01) 

 
Parâmetro 

 
Unidade 

 
N.º Valores 

 
Data Início 

 
Data Final 

Amoníaco mg/L 40 27-11-2001 01-03-2005 

Azoto Total (mgN/L) mg/L 40 27-11-2001 01-03-2005 

CBO 5 dias mg/L 39 27-11-2001 01-03-2005 

Cobre total mg/L 40 27-11-2001 01-03-2005 

Condutividade de campo a 
20ºC uS/cm 23 23-07-2002 01-03-2005 

Condutividade de laboratório 
a 20ºC uS/cm 12 06-01-2004 23-11-2004 

Dureza total mg/L 40 27-11-2001 01-03-2005 

Fósforo total mg/L 39 27-11-2001 01-03-2005 

Nitrato Total (em NO3) mg/L 1 25-02-2003 25-02-2003 

Nitrito Total (em NO2) mg/L 40 27-11-2001 01-03-2005 

Oxigénio dissolvido - campo mg/L 30 23-04-2002 09-02-2005 

Oxigénio dissolvido - campo 
(%) - 30 23-04-2002 09-02-2005 

Sólidos suspensos totais mg/L 40 27-11-2001 01-03-2005 

Temperatura da amostra °C 38 27-11-2001 01-03-2005 

Temperatura do ar °C 24 27-11-2001 25-11-2003 

Transparência m 10 02-01-2002 28-09-2004 

Zinco total mg/L 40 27-11-2001 01-03-2005 

pH - campo - 35 27-11-2001 01-03-2005 

pH - lab. - 40 27-11-2001 01-03-2005 
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Séries Temporais Da Alcalinidade 
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Tabela AIV 1 – Dados da Alcalinidade para o cálculo dos valores de referência: 

 

Alcalinidade (mg/L)- Álamos – Captação  

Superfície  Meio Fundo Meses 

2003 2004 2003 2004 2003 2004 

Janeiro  121  137  119 

Fevereiro  112  116  158 

Março 119,5 25 117,0 26 125,0 26 

Abril  119  125  131 

Maio 128,0 122 121,0 108 136,0 119 

Junho 129,0 127 125,0 112 150,0 114 

Julho 129,0 113 125,0 110 150,0 115 

Agosto 130,0 137 130,0 138 144,0 152 

Setembro 133,0 141 138,0 147 159,0 151 

Outubro 132,0 143 130,0 138 138,0 157 

Novembro 125 135 129 132 134 140 

Dezembro 119 138 116 133 108 134 

 
Medias 127,17 119,42 125,67 118,50 138,22 126,33 

Alcalinidade (mg/L)- Alcarrache  

Superfície  Meio Fundo Meses 

2003 2004 2003 2004 2003 2004 

Janeiro  57  85  100 

Fevereiro  65  100  75 

Março 55,0 10 57,0 16 115,5 21 

Abril 94,0 94 110,5 111 103,0 105 

Maio 117,0 95 115,0 92 122,0 103 

Junho 153,0 105 117,0 111 122,0 192 

Julho 153,0 110 117,0 110 122,0 114 

Agosto 120,0 140 125,0 145 162,0 155 

Setembro 127,0 133 131,0 152 130,0 136 

Outubro 135,0 140 133,0 146 164,0 154 

Novembro 120 138 122 135 94 142 

Dezembro 78 132 75 130 68 133 

Medias 115,20 101,58 110,25 111,08 120,25 119,17 
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Tabela AIV 1 – Dados da Alcalinidade para o cálculo dos valores de referência(Cont.) 

 
Alcalinidade (mg/L)- Alqueva - Mourão - 

Superfície  Meio Fundo 
 
 

Meses 
2003 2004 2003 2004 2003 2004 

Janeiro  134  129  91 

Fevereiro  117  116  114 

Março 113,0 23 104,0 22 127,0 22 

Abril 103,0 99 109,5 110 124,0 113 

Maio 122,0 105 125,0 102 133,0 109 

Junho 124,0 106 120,0 99 124,0 113 

Julho 124,0 101 120,0 102 124,0 101 

Agosto 120,0 129 124,0 117 130,0 119 

Setembro 122,0 120 131,0 123 130,0 129 

Outubro 124,0 134 128,0 126 129,0 128 

Novembro 122 140 117 126 132 122 

Dezembro 124 124 122 127 109 126 

Medias 119,8 111,0 120,1 108,3 126,20 107,25 

       

Alcalinidade (mg/L) -Alqueva - Montante 

Superfície  Meio Fundo Meses 

2003 2004 2003 2004 2003 2004 

Janeiro  124  113  131 

Fevereiro  115  102  119 

Março 53,5 22 129,3 25 110,5 24 

Abril 0,0 123  114  134 

Maio 116,0 113 119,0 118 125,5 115 

Junho 121,0 110 118,0 104 133,0 112 

Julho 121,0 106 118,0 107 133,0 113 

Agosto 125,0 137 122,0 123 125,0 135 

Setembro 130,0 141 130,0 131 134,0 135 

Outubro 128,0 132 129,0 130 125,0 129 

Novembro 124 142 128 133 128 131 

Dezembro 122 134 132 124 126 135 

Medias 115,61 116,58 125,03 110,33 126,67 117,75 
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Tabela AIV 1 – Dados da Alcalinidade para o cálculo dos valores de referência(Cont.) 

Alcalinidade (mg/L)-

Alqueva - Jusante 

Alcalinidade (mg/L)-

Moinho das Barcas 

Alcalinidade (mg/L)–

Ardila confluência 

Alcalinidade (mg/L)-

Senhora da Ajuda 

Superfície Superfície Superfície Superfície 

 
 

Meses 

2003 2004 2003 2003 2004 2004 2003 2004 

Janeiro  117   130 133  139 

Fevereiro  123   102 122  100 

Março 113,5 23 116,0 91,0 17 19 102,0 22 

Abril 125,0 101 124,0 116,0 118 127 120,5 114 

Maio 129,5 116 161,0 148,0 158 144 149,0 109 

Junho 130,0 109 140,0 111,0 154 121 138,0 108 

Julho 130,0 107 140,0 111,0 102 112 138,0 103 

Agosto 126,0 104 125,0 112,0 107 132 123,0 136 

Setembro 135,0 137 132,0 126,0 131 147 138,0 167 

Outubro 100,0 129 70,0 152,0 231 157 129,0 149 

Novembro 132 128 92 96 108 135 114 119 

Dezembro 134 147 100 100 155 160 111 204 

Medias 125,50 111,75 120,00 125,75 116,30 126,08 126,25 122,5 

 
Tabela AIV 2 – Dados para o cálculo da alcalinidade na estação Alqueva 

 
 

Alcalinidade (mg/L) - Estação  
Alqueva 

           
Meses 

2003 2004 

Janeiro  57 

Fevereiro  65 

Março 57,0 10 

Abril 110,5 94 

Maio 115,0 95 

Junho 117,0 105 

Julho 117,0 110 

Agosto 125,0 140 

Setembro 131,0 133 

Outubro 133,0 140 

Novembro 122 138 

Dezembro 75 132 

Medias 110,25 101,58 
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Figura AIV.1 – Alcalinidade na estação – Álamos -Captação 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura AIV.2 – Alcalinidade na estação – Alcarrache 
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Figura AIV.3 – Alcalinidade na estação – Alqueva Barragem Montante 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura AIV.4 – Alcalinidade na estação – Ardila Confluência S 
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Figura AIV.5 – Alcalinidade na estação – Alqueva Mourão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Figura AIV.6 – Alcalinidade na estação – Barragem Alqueva S 
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Figura AIV.7 – Alcalinidade na estação – Moinho das Barcas S 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura AIV.8 – Alcalinidade na estação – Senhora da Ajuda 
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Anexo V  

 
Valores Da Correlação Spearmsn´s Rank 
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Tabela V.1 – Valores (r) obtidos na correlação de Spearman´s Rank , com P ≤0,05: 
 

CBO5 Clorofila-a Azoto CQO 
Meses 

Rho P Rho P Rho P Rho P 

Janeiro  0,50 0,0022   0,79 < 0,0001   0,93 < 0,0001 0,51 0,0022   

Fevereiro 0,47 0,0043   0,82 < 0,0001   0,84 < 0,0001 0,48 0,0039   

Março 0,58 0,0003   0,83 < 0,0001   0,88 < 0,0001 0,61 0,0001 

Abril 0,47 0,0038   0,79 < 0,0001   0,69 < 0,0001 0,54  0,0011   

Maio 0,43 0,0097   0,68 < 0,0001   0,82 < 0,0001 0,50 0,0023   

Junho 0,58 0,0004   0,74 < 0,0001   0,94 < 0,0001 0,61 0,0001   

Julho 0,40 0,0168   0,79 < 0,0001   0,98 < 0,0001 0,39 0,0215   

Agosto 0,38 0,0241   0,92 < 0,0001   0,98 < 0,0001 0,38 0,023   

Setembro 0,40 0,0164   0,79 < 0,0001   0,98 < 0,0001 0,40 0,0168   

Outubro 0,47 0,0049   0,72 < 0,0001   0,95 < 0,0001 0,48 0,004   

Novembro 0,47 0,0045   0,77 < 0,0001   0,87 < 0,0001 0,51 0,0022   

Dezembro 0,54 0,001   0,76 < 0,0001   0,83 < 0,0001 0,61 0,0002   

 
 

Tabela V.1 – Valores (r) obtidos na correlação de Spearman´s Rank , com p ≤0,05 (Cont.) 
 

Nitratos Nitritos Cl CF Fecais 
Meses 

Rho P Rho P Rho P Rho P 

Janeiro  0,81 < 0,0001 0,93 < 0,0001 0,19 0,2655   0,33 0,0501   

Fevereiro 0,85 < 0,0001 0,84 < 0,0001 0,28 0,1018   0,37 0,0271   

Março 0,69 < 0,0001 0,81 < 0,0001 0,31 0,0677   0,37 0,0262   

Abril 0,70 < 0,0001 0,58 0,0003   0,36 0,0312   0,41 0,0137   

Maio 0,74 < 0,0001 0,80 < 0,0001 0,36 0,0272   0,43 0,0096   

Junho 0,76 < 0,0001 0,84 < 0,0001 0,40 0,0198   0,44 0,0081   

Julho 0,79 < 0,0001 0,89 < 0,0001 0,04 0,8115   0,18 0,2917   

Agosto 0,87 < 0,0001 0,86 < 0,0001 0,25 0,141   0,10 0,5371 

Setembro 0,86 < 0,0001 0,84 < 0,0001 0,08 0,637   0,18 0,3025   

Outubro 0,74 < 0,0001 0,84 < 0,0001 0,18 0,2977   0,22 0,1949   

Novembro 0,70 < 0,0001 0,73 < 0,0001 0,36 0,0351   0,37 0,026   

Dezembro 0,68 < 0,0001 0,78 < 0,0001 0,44 0,0083   0,52 0,0016   
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Tabela V.1 – Valores (r) obtidos na correlação de Spearman´s Rank , com p ≤0,05 (Cont.) 
 

Col Totais Condutividade E F OD 
Meses 

Rho P Rho P Rho P Rho P 

Janeiro  0,37 0,0311   0,37 0,0326   0,22 0,2013   0,35 0,041   

Fevereiro 0,40 0,0192   0,30 0,0841   0,40 0,021   0,30 0,0777 

Março 0,43 0,0085   0,39 0,0211   0,51 0,002   0,41 0,0136   

Abril 0,51 0,0022   0,35 0,0412   0,42 0,0128   0,31 0,0766   

Maio 0,43 0,0116   0,34 0,0478   0,48 0,0043   0,38 0,0229   

Junho 0,43 0,01   0,37 0,0286   0,48 0,0038   0,33 0,0532   

Julho 0,22 0,1938   0,22 0,2036   0,25 0,1516   0,20 0,251   

Agosto 0,27 0,1178   0,25 0,141   0,13 0,4494   0,20 0,2835   

Setembro 0,16 0,3573   0,17 0,3227   0,12 0,4882   0,13 0,4407   

Outubro 0,22 0,1972   0,20 0,2558   0,30 0,0806   0,15 0,3693   

Novembro 0,33 0,0513   0,30 0,0785   0,44 0,0089   0,32 0,0558   

Dezembro 0,49 0,0034   0,37 0,0279   0,51 0,0022   0,41 0,0154   

 
Tabela V.1 – Valores (r) obtidos na correlação de Spearman´s Rank , com p ≤0,05 (Cont.) 

Zinco pH Arsénio Chumbo 
Meses 

Rho P Rho P Rho P Rho P 

Janeiro  0,39 0,0204     0,72 < 0,0001   0,20 0,2558   0,20 0,2558   

Fevereiro 0,17 0,3307   0,60 0,0002   0,29 0,0923   0,28 0,0983   

Março 0,46 0,0056   0,63 < 0,0001     * < 0,0001   * < 0,0001   

Abril 0,24 0,1599   0,55 0,0008   0,18 0,2992   0,33 0,0551   

Maio 0,52 0,0017   0,60 0,0002    * < 0,0001   * < 0,0001   

Junho 0,20 0,2558   0,47 0,0048   * < 0,0001   * < 0,0001   

Julho 0,09 0,6244   0,60 0,0003   0,18 0,2917   0,18 0,2917   

Agosto 0,24 0,1684   0,60 0,0001   * < 0,0001   * < 0,0001   

Setembro 0,13 0,4436   0,46 0,006   0,16 0,3472   0,16 0,3472   

Outubro -0,03 0,8516   0,49 0,0028   0,10 0,5586   -0,16 0,3711   

Novembro 0,39 0,0299   0,45 0,0076   0,32 0,0654   0,32 0,061   

Dezembro 0,09 0,5795   0,57 0,0004   0,13 0,4711   0,13 0,4711   
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Valores considerados dos diferentes parâmetros para os cálculos das classes de 

qualidade da água na albufeira de Alqueva  

 

• Fósforo Total (mg/L) 
Tabela AVI.1– Fósforo Total 

Alcarrache Alqueva Mourão S Alqueva Mourão M 
Meses 

2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 

Janeiro 0,18 0,21 0,23 0,10   0,24 0,11   0,23 0,14 

Fevereiro 0,15 0,14 0,11 0,18   0,20 0,10   0,22 0,10 

Março 0,18 0,32 0,16 0,12   0,27 0,11   0,17 0,11 

Abril 0,13 0,31 0,18 0,25   0,13 0,12   0,17 0,10 

Maio 0,14 0,19 0,18 0,12   0,13 0,08   0,13 0,12 

Junho 0,15 0,25 0,40    0,05 0,03   0,20 0,13 

Julho 0,12      0,03 0,03   0,30 0,20 

Agosto       0,03 0,03   0,27 0,20 

Setembro       0,06 0,02   0,40 0,26 

Outubro 0,68 0,19     0,10 0,05   0,60 0,26 

Novembro 0,08 0,18 0,27 0,34   0,10 0,08   0,04 0,17 

Dezembro 0,10 0,21 0,20 0,16   0,10 0,10   0,13 0,10 

 
Tabela AVI.1 – Fósforo Total (Cont.) 

Alqueva Mourão F Alqueva S Alqueva M 
Meses 

2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 

Janeiro   0,30 0,17   0,11 0,13   0,11 0,16 

Fevereiro   0,25 0,14   0,13 0,11   0,14 0,14 

Março   0,18 0,12   0,09 0,09   0,14 0,10 

Abril   0,17 0,16   0,12 0,07   0,13 0,10 

Maio   0,17 0,10   0,04 0,05   0,12 0,08 
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Tabela AVI.2 – Fósforo Total (Cont.) 

Alqueva Mourão F Alqueva S Alqueva M 
Meses 

2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 

Junho    0,12   0,04 0,02   0,20 0,09 

Julho   0,40 0,20   0,02 0,02   0,18 0,10 

Agosto   0,40 0,20   0,02 0,02   0,15 0,10 

Setembro   0,50 0,31   0,02 0,02   0,21 0,12 

Outubro   0,50 0,40   0,04 0,02   0,16 0,15 

Novembro   0,50 0,37   0,05 0,03   0,21 0,18 

Dezembro   0,13 0,09   0,07 0,07   0,08 0,13 

 

Tabela AVI.1– Fósforo Total (Cont.) 

Alqueva F Lucefecit Alqueva captação 
Meses 

2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 

Janeiro   0,11  0,23 0,07 0,25 0,12   0,11  

Fevereiro   0,20  0,14 0,03 0,15 0,05   0,13  

Março   0,18  0,18 0,05 0,20 0,14   0,09  

Abril   0,16  0,07 0,06 0,07 0,01   0,12  

Maio   0,14  0,08 0,07 0,09 0,04   0,04  

Junho     0,02 0,07 0,09 0,07   0,04  

Julho   0,30  0,06 0,07 0,17 0,05   0,02  

Agosto   0,30        0,02  

Setembro   0,28  0,07 0,06 0,09 0,18   0,02  

Outubro   0,12  0,25 0,08 0,09 0,05   0,04  

Novembro   0,34  0,07 0,04 0,09 0,20     

Dezembro   0,40  0,05 0,10 0,15 0,09     
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• Carência bioquímica de oxigénio (mg/L) 
Tabela AVI.2 – Carência bioquímica de oxigénio 

Alcarrache Alqueva Mourão S Alqueva Mourão M 
Meses 

2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 

Janeiro 30,00  20,00 17,00   19,00 26,00     

Fevereiro 3,00 26,00 15,00 26,00   33,00 22,00     

Março 3,00 35,00 24,00 25,00   23,00 19,00     

Abril 36,00 39,00 28,00 23,00   28,00 34,00     

Maio 33,00 27,00 21,00 19,50   29,00 16,00     

Junho 3,00 0,90 78,00    32,00 38,00     

Julho 41,00      17,00 23,00     

Agosto       29,00 16,00     

Setembro       52,00 15,00     

Outubro 3,00 24,00     13,00 17,00     

Novembro 34,00 29,00 25,00 45,00   18,00 10,00     

Dezembro 44,00 23,00 29,00 56,00   35,00 0,90     

 

Tabela AVI.2– Carência bioquímica de oxigénio (Cont.) 

Alqueva Mourão F Alqueva S Alqueva M 
Meses 

2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 

Janeiro       0,50 23,00     

Fevereiro       24,00 14,00     

Março       26,00 21,00     

Abril       75,00 16,00     

Maio       85,00 18,00     

Junho       24,00 20,00     

Julho       17,00 20,00     

Agosto       20,00 15,00     

Setembro       20,00 14,00     

Outubro       0,80 0,70     
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Tabela AVI.2– Carência bioquímica de oxigénio (Cont.) 

Alqueva Mourão F Alqueva S Alqueva M 
Meses 

2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 

Novembro       11,00 0,60     

Dezembro       35,00 10,00     

 

 

Tabela AVI.2 – Carência bioquímica de oxigénio (Cont.) 

Alqueva F Lucefecit Alqueva captação 
Meses 

2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 

Janeiro     30,00 40,00 30,00 50,00   0,50  

Fevereiro     20,00 80,00 55,00 30,00   24,00  

Março     2,00 70,00 160,00 130,00   26,00  

Abril     70,00 50,00 60,00 70,00   75,00  

Maio     90,00 40,00 30,00 50,00   85,00  

Junho     70,00 40,00 50,00 70,00   24,00  

Julho     35,00 3,00 50,00 60,00   17,00  

Agosto           20,00  

Setembro     100,00 100,00 60,00 110,00   20,00  

Outubro     380,00 40,00 30,00 3,00   0,80  

Novembro     50,00 60,00 30,00 80,00     

Dezembro     20,00  50,00      

 

• Clorofila-a (mg/L)  
Tabela AVI. 3– Clorofila-a (mg/L) 

Alcarrache Alqueva Mourão S Alqueva Mourão M 
Meses 

2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 

Janeiro 
1,0 14,2 2,9 2,7   8,9 5,1   6,10 1,00 

Fevereiro 
1,7 9,3 5,5 6,4   4,4 9,6   2,50 1,00 

Março 
5,1 31,5 6,1 9,8   29,9 2,4   1,00 4,00 

Abril 
18,7 34,2 23,2 13,3   15,9 32,0   1,50 1,30 
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Tabela AVI.3 – Clorofila-a (mg/L) (Cont.) 

Alcarrache Alqueva Mourão S Alqueva Mourão M 
Meses 

2001 2002 2003 2001 2002 2003 2001 2002 2003 2001 2002 2003 

Maio 
20,3 2,2 12,5 5,5   43,1 1,70   1,00 1,00 

Junho 
9,4 1,1 41,0    28,0 16,4   1,60 1,00 

Julho 
28,7      3,1 22,0   1,00 1,10 

Agosto 
      9,6 8,0   1,90 1,10 

Setembro 
      73,0 2,9   1,70 1,00 

Outubro 
13,9 27,8     13,9 5,9   1,00 1,10 

Novembro 
23,0 1,3 17,1 19,7   10,4 2,8   2,80 1,00 

Dezembro 
21,9 17,6 2,0 51,0   2,1 1,1   2,00 1,00 

 

Tabela AVI.3 – Clorofila-a (mg/L) (Cont.) 

Alqueva Mourão F Alqueva S Alqueva M 
Meses 

2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 

Janeiro 
  4,7 1,0   1,0 2,7   1,0 1,0 

Fevereiro 
  1,8 1,0   1,0 1,0   2,4 1,0 

Março 
  1,0 3,3   21,6 2,7   1,0 1,0 

Abril 
  1,0 1,3   87,6 3,6   1,5 1,0 

Maio 
  1,0 1,0   22,6 6,3   1,0 1,0 

Junho 
   1,0   28,0 8,3   0,7 1,0 

Julho 
  1,0 0,8   1,9 10,1   0,2 1,0 

Agosto 
  1,3 1,0   5,3 5,1   0,8 1,0 

Setembro 
  0,1 1,0   5,9 2,1   1,0 1,0 

Outubro 
  1,0 1,1   5,6 8,3   1,0 1,1 

Novembro 
  0,4 1,6   2,1 2,3   1,0 1,0 

Dezembro 
  2,1 1,0   1,0 1,3   1,0 1,0 
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Tabela AVI.3 – Clorofila-a (mg/L) (Cont.) 

Alqueva F Lucefecit Alqueva captação 
Meses 

2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 

Janeiro 
  1,0 1,0 2,3 7,9 44,18 7,39   1,00  

Fevereiro 
  1,5 1,0 4,5 52,3 19,07 1,11   1,00  

Março 
  1,0 1,0 5,9 11,6 241,63 82,18   21,60  

Abril 
  1,0 1,1 64,8 7,4 19,11 15,88   87,60  

Maio 
  1,0 1,0 100,5 11,3 13,80 12,14   22,60  

Junho 
   1,0 13,5 4,0 7,31 12,24   28,00  

Julho 
  0,5 1,0 20,2 4,9 9,76 9,00   1,90  

Agosto 
  0,5 1,0       5,30  

Setembro 
  1,0 1,0 150,3 17,7  112,15   5,90  

Outubro 
  3,3 3 561,9 35,3 8,03 5,49   5,60  

Novembro 
  1,0  29,1 14,3 13,02 74,60     

Dezembro 
  1,0  13,2        

 

• Azoto Total (mg N/L) 
Tabela AVI.4 – Azoto Total (mg N/L) 

Alcarrache Alqueva Mourão S Alqueva Mourão M 
Meses 

2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 

Janeiro 
0,270  0,16 0,07   0,1440 0,0700   0,16 0,07 

Fevereiro 
0,08 0,07 0,07 0,07   0,0700 0,0700   0,12 0,07 

Março 
0,13 0,07 0,07 0,07   0,0700 0,0700   0,17 0,07 

Abril 
0,08 0,07 0,07 0,06   0,0700 0,0600   0,07 0,06 

Maio 
0,08 0,07 0,07 0,07   0,0700 0,1500   0,09 0,06 

Junho 
0,08 0,37 0,32    0,0700 0,0600   0,23 0,06 

Julho 
0,20      0,1000 0,0500   0,90 0,32 

Agosto 
      0,0500 0,0600   0,42 0,33 

Setembro 
      0,0700 0,0600   1,20 0,47 
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Tabela AVI. 4 – Azoto (mg N/L) (Cont.) 

Alcarrache Alqueva Mourão S Alqueva Mourão M 
Meses 

2001 2002 2003 2001 2002 2003 2001 2002 2003 2001 2002 2003 

Outubro 
1,70 0,07     0,3000 0,0900   1,10 0,58 

Novembro 
0,11 0,07 0,30 0,70   0,1500 0,0600   0,17 0,63 

Dezembro 
0,07 0,07 0,10 0,05   0,0700 0,0600   0,07 0,06 

 

Tabela AVI.4 – Azoto Total (mg N/L) (Cont.) 

Alqueva Mourão F Alqueva S Alqueva M 
Meses 

2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 

Janeiro 
  0,158 0,070   0,07 0,07   0,07 0,07 

Fevereiro 
  0,189 0,090   0,07 0,07   0,07 0,07 

Março 
  0,208 0,070   0,07 0,07   0,07 0,07 

Abril 
  0,070 0,060   0,09 0,15   0,07 0,06 

Maio 
  0,070 0,060   0,12 0,07   0,07 0,06 

Junho 
   0,180   0,07 0,05   0,05 0,05 

Julho 
  0,900 0,410   0,05 0,06   0,26 0,06 

Agosto 
  0,710 0,530   0,05 0,06   0,08 0,06 

Setembro 
  1,400 0,530   0,07 0,06   0,29 0,06 

Outubro 
  1,300 0,530   0,10 0,06   0,28 0,10 

Novembro 
  0,070 0,550   0,07 0,06   0,59 0,19 

Dezembro 
  0,100 0,060   0,07 0,06   0,07 0,07 

 

Tabela AVI. 4 – Azoto Total (mg N/L) (Cont.) 

Meses Alqueva F Lucefecit Alqueva captação 

 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 

Janeiro   0,07  0,22 0,19 0,32 0,04   0,07  

Fevereiro   0,07  0,07 0,29 0,21 0,17   0,07  

Março   0,07  0,11 0,09 0,10 0,26   0,07  

Abril   0,07  0,09 0,13 0,10 0,18   0,09  
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Tabela AVI.4 – Azoto Total (mg N/L) (Cont.) 

Alqueva F Lucefecit Alqueva captação 
Meses 

2001 2002 2003 2001 2002 2003 2001 2002 2003 2001 2002 2003 

Maio   0,13  0,21 0,05 0,07 0,05   0,12  

Junho     0,04 0,04 0,04 0,07   0,07  

Julho   0,52  0,15 0,08 0,08 0,04   0,05  

Agosto   0,46        0,05  

Setembro   0,56  0,20 0,06 0,20 0,05   0,07  

Outubro   0,22  0,04 0,04 0,52 0,07   0,10  

Novembro   0,63  0,47 0,20 0,19 0,14     

Dezembro   0,75  0,11  0,36      

 

 

• Carência química de oxigénio (mg/L) 
Tabela AVI.5 – Carência química de oxigénio (mg/L) 

Alcarrache Alqueva Mourão S Alqueva Mourão M 
Meses 

2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 

Janeiro 20,60 19,10 23,60 12,80   23,10 15,70     

Fevereiro 15,60 22,40 14,40 19,40   18,50 17,40     

Março 18,90 25,40 22,40 17,80   27,50 14,70     

Abril 29,90 24,30 21,10 23,50   21,50 23,10     

Maio 28,60 19,00 33,70 22,60   30,40 18,90     

Junho 22,80 24,70 54,00    26,10 24,20     

Julho 35,55      27,10 26,30     

Agosto       21,30 23,30     

Setembro       44,90 19,20     

Outubro 79,10 36,80     16,20 16,20     

Novembro 23,30 37,20 25,20 32,20   1,10 15,60     

Dezembro 29,80 25,10 21,00 35,20   17,70 14,20     
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Tabela AVI.5 – Carência química de oxigénio (mg/L) (Cont.) 

Alqueva Mourão F Alqueva S Alqueva M 
Meses 

2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 

Janeiro       17,50 15,40     

Fevereiro       7,,6 18,00     

Março       19,20 14,20     

Abril       31,50 22,30     

Maio       24,60 20,80     

Junho       23,70 21,10     

Julho       28,20 22,60     

Agosto       19,60 21,20     

Setembro       17,80 15,90     

Outubro       14,20 16,00     

Novembro       13,90 15,50     

Dezembro       16,30 13,70     
 

Tabela AVI.5 – Carência química de oxigénio (mg/L) (Cont.) 

Alqueva F Lucefecit Alqueva captação 
Meses 

2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 

Janeiro 
    17,00 10,00 15,00 23,00   17,50  

Fevereiro 
    11,00 15,00 25,50 50,00   7,60  

Março 
    17,00 25,00 28,00 35,00   19,20  

Abril 
    14,00 20,00 19,00 23,00   31,50  

Maio 
    30,00 17,00 52,00 23,00   24,60  

Junho 
    21,00 21,00 26,00 27,00   23,70  

Julho 
    26,50 23,00 32,00 25,00   28,20  

Agosto 
          19,60  

Setembro 
    35,00 28,00 24,00 48,00   17,80  

Outubro 
    69,00 19,00 13,00 21,00   14,20  

Novembro 
    22,00 14,00 24,00 33,50     

Dezembro 
    16,00 16,00 51,00      
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• Nitrato Total (mg/L) 
Tabela AVI.6 – Nitrato Total (mg/L) 

Alcarrache Alqueva Mourão S Alqueva Mourão M 
Meses 

2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 

Janeiro 
6,90 3,28 6,10 2,58   8,80 3,29   8,80 6,60 

Fevereiro 
7,60 2,89 3,78 3,10   7,47 3,94   7,62 5,20 

Março 
2,93 0,10 1,32 3,13   5,10 6,50   7,61 8,00 

Abril 
0,15 0,10 0,10 0,14   4,99 4,80   8,23 5,30 

Maio 
0,15 0,10 0,10 0,38   2,27 3,97   5,19 5,90 

Junho 
0,27 0,12 0,56    0,10 1,10   2,89 5,60 

Julho 
0,15      0,22 0,10   1,21 3,51 

Agosto 
      0,10 0,10   0,10 2,33 

Setembro 
      0,10 0,10   0,25 1,24 

Outubro 
6,30 0,10     0,10 0,10   0,10 0,10 

Novembro 
0,20 0,10 6,60 5,00   1,76 0,86   1,37 0,13 

Dezembro 
0,10 3,51 10,50 0,19   5,30 1,66   5,60 1,70 

 

Tabela AVI. – 6 Nitrato Total (mg/L) (Cont.) 

Alqueva Mourão F Alqueva S Alqueva M 
Meses 

2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 

Janeiro 
  8,44 8,20   4,20 3,05   4,17 7,70 

Fevereiro 
  7,91 11,40   4,09 3,86   4,57 6,90 

Março 
  8,98 7,90   2,65 3,68   5,18 4,30 

Abril 
  8,14 6,10   0,58 1,66   4,98 4,50 

Maio 
  6,52 5,80   0,74 2,16   4,75 4,50 

Junho 
  2,05 4,90   0,10 1,05   46,00 4,50 

Julho 
  0,60 3,4,8   0,10 0,10   2,93 4,00 

Agosto 
  0,10 2,49   0,10 0,10   2,21 4,40 

Setembro 
  0,26 1,48   0,10 0,10   1,58 2,86 

Outubro 
  0,10 0,53   2,40 0,10   0,27 1,90 
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Tabela AVI. – 6 Nitrato Total (mg/L) (Cont.) 

Alqueva Mourão F Alqueva S Alqueva M 
Meses 

2001 2002 2003 2001 2002 2003 2001 2002 2003 2001 2002 2003 

Novembro 
  7,80 0,10   1,03 0,19   0,19 0,39 

Dezembro 
   1,16   1,42 0,61   1,37 0,37 

 

Tabela AVI. – 6 Nitrato Total (mg/L) (Cont.) 

Alqueva F Lucefecit Alqueva captação 
Meses 

2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 

Janeiro 
  3,75 8,60 5,71 2,88 4,47 6,63   4,20  

Fevereiro 
  8,05 6,30 5,14 1,37 4,32 4,70   4,09  

Março 
  7,62 6,50 3,23 0,97 1,99 0,71   2,65  

Abril 
  6,79 5,30 1,59 0,80 1,02 0,37   0,58  

Maio 
  5,65 4,80 0,31 0,22 1,02 1,33   0,74  

Junho 
   4,80 0,09 0,53 0,89 0,17   0,10  

Julho 
  3,28 3,95 0,15 0,13  0,25   0,10  

Agosto 
  2,76 3,40       0,10  

Setembro 
  2,04 3,03 0,22 0,18 0,91 0,16   0,10  

Outubro 
  0,28 1,43 0,22 0,16 0,97 0,49   2,40  

Novembro 
  0,10 1,03 1,82 0,62 1,65 0,53     

Dezembro 
  0,10 0,16 1,42  3,81      

 

• Nitrito Total (mg/L) 
Tabela AVI. 7 – Nitrito Total (mg/L) 

Alcarrache Alqueva Mourão S Alqueva Mourão M 
Meses 

2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 

Janeiro 
0,1770  0,1340 0,0380   0,1920 0,0120   0,1910 0,0380 

Fevereiro 
0,0520 0,0520 0,0220 0,0570   0,0690 0,0230   0,0820 0,0380 

Março 
0,0480 0,0160 0,0220 0,0340   0,0960 0,0250   0,1100 0,0240 

Abril 
0,0390 0,0160 0,0110 0,0100   0,0850 0,0830   0,0210 0,0420 
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Tabela AVI. 7– Nitrito Total (mg/L) (Cont.) 

Alcarrache Alqueva Mourão S Alqueva Mourão M 
Meses 

2001 2002 2003 2001 2002 2003 2001 2002 2003 2001 2002 2003 

Maio 
0,0390 0,0160 0,0110 0,0100   0,1700 0,0950   0,0110 0,0320 

Junho 
0,0390 0,0210 0,0080    0,0260 0,0930   0,3960 0,0760 

Julho 
0,0400      0,0110 0,0200   0,1340 0,0910 

Agosto 
      0,0070 0,0100   0,0170 0,0480 

Setembro 
      0,0110 0,0100   0,0110 0,0100 

Outubro 
0,3860 0,0160     0,2130 0,0100   0,0110 0,0100 

Novembro 
0,0290 0,0160 0,3550 0,4920   0,0920 0,0370   0,0840 0,0170 

Dezembro 
0,0160 0,0720 0,1990 0,0100   0,0450 0,0160   0,0480 0,0110 

 
Tabela AVI. 7– Nitrito Total (mg/L) (Cont.) 

Alqueva Mourão F Alqueva S Alqueva M 
Meses 

2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 

Janeiro 
  0,1870 0,1320   0,0240 0,0110   0,0240 0,0110 

Fevereiro 
  0,0088 0,1280   0,0240 0,0200   0,0160 0,0110 

Março 
  0,1230 0,0280   0,0400 0,0430   0,0110 0,0220 

Abril 
  0,0280 0,0210   0,0570 0,0740   0,0110 0,0420 

Maio 
  0,1730 0,0100   0,0480 0,0720   0,0110 0,0100 

Junho 
   0,1010   0,0270 0,0570   0,1320 0,0100 

Julho 
  0,0290 0,0880   0,0070 0,0250   0,1520 0,0100 

Agosto 
  0,0410 0,0420   0,0090 0,0100   0,0180 0,0620 

Setembro 
  0,0110 0,0190   0,0110 0,0100   0,0110 0,0100 

Outubro 
  0,0110 0,0100   0,1820 0,0110   0,0330 0,0100 

Novembro 
  0,0160 0,0100   0,0320 0,0680   0,0100 0,0100 

Dezembro 
  0,1430 0,0270   0,0480 0,0100   0,0550 0,0140 
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Tabela AVI. 7– Nitrito Total (mg/L) (Cont.) 

Alqueva F Lucefecit Alqueva captação 
Meses 

2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 

Janeiro 
  0,0310 0,0110 0,0840 0,0530 0,0990 0,0360   0,0240  

Fevereiro 
  0,0400 0,0180 0,0760 0,0550 0,0850 0,0290   0,0240  

Março 
  0,0220 0,0110 0,0560 0,0360 0,0240 0,0600   0,0400  

Abril 
  0,0110 0,0430 0,0670 0,0290 0,0680 0,0570   0,0570  

Maio 
  0,1620 0,0100 0,0070 0,0070 0,0420 0,0140   0,0480  

Junho 
   0,0160 0,0030 0,0090 0,0180 0,0090   0,0270  

Julho 
  0,0670 0,0440 0,0040 0,0045 0,0580 0,0020   0,0070  

Agosto 
  0,0220 0,0600  0,0030     0,0090  

Setembro 
  0,0110 0,0100 0,0060  0,1040 0,0040   0,0110  

Outubro 
  0,1100 0,0100 0,0080 0,0055 0,0230 0,0070   0,1800  

Novembro 
  0,0070 0,0100 0,0950 0,0130 0,0430 0,0023     

Dezembro 
  0,0110 0,0100 0,0880  0,1260      

 

•  Cloretos (mg/L) 
Tabela AVI. 8– Cloretos (mg/L) 

Alcarrache Alqueva Mourão S Alqueva Mourão M 
Meses 

2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 

Janeiro 
13,90 21,30 19,50 21,00   46,90 51,00     

Fevereiro 
19,10 19,70 20,00 15,20   43,00 49,00     

Março 
7,20 25,00 17,80 14,00   28,00 43,00     

Abril 
17 19,5 18,8 19,2   39,00 39,00     

Maio 
27,00 21,00 21,00 25,00   42,00 37,00     

Junho 
23,90 31,00 27,00    42,00 38,00     

Julho 
17,15 26,00     48,00 39,00     

Agosto 
      50,00 40,00     

Setembro 
      49,00 42,00     
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Tabela AVI.8 – Cloretos (mg/L) (Cont.) 

Alcarrache Alqueva Mourão S Alqueva Mourão M 
Meses 

2001 2002 2003 2001 2002 2003 2001 2002 2003 2001 2002 2003 

Outubro 
23,00      54,00 42,00     

Novembro 
18,40 32,00 18,00 19,00   52,00 45,00     

Dezembro 
25,30 29,00 19,00 29,00   50,00 41,00     

 
Tabela AVI.8 – Cloretos (mg/L) (Cont.) 

Alqueva Mourão F Alqueva S Alqueva M 
Meses 

2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 

Janeiro 
            57,40 46,00         

Fevereiro 
      52,00 46,00     

Março 
      43,00 47,00     

Abril 
      46,00 45,00     

Maio 
      46,00 43,00     

Junho 
      44,00 44,00     

Julho 
      46,00 46,00     

Agosto 
      49,00 46,00     

Setembro 
      46,00 46,00     

Outubro 
      50,00 44,00     

Novembro 
      48,00 45,00     

Dezembro 
      45,00 43,00     

 
Tabela AVI.8 – Cloretos (mg/L) (Cont.) 

Alqueva F Lucefecit Alqueva captação 
Meses 

2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 

Janeiro 
          57,40  

Fevereiro 
          52,00  

Março 
          43,00  

Abril 
    16,00      46,00  



ANEXO VI – DADOS DE MONITORIZAÇÃO DOS PARÂMETROS CONSIDERADOS PARA AS CLASSES DE 
QUALIDADE DA ÁGUA ____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 241

 

Tabela AVI.8 – Cloretos (mg/L) (Cont.) 

Maio 
     51,00  66,00   46,00  

Junho 
       63,00   44,00  

Julho 
          46,00  

Agosto 
          49,00  

Setembro 
          46,00  

Outubro 
          50,00  

Novembro 
            

Dezembro 
            

 

 

•  Coliformes fecais (MPN/100ml) 
Tabela AVI.9 – Coliformes fecais (MPN/100ml) 

Alcarrache Alqueva Mourão S Alqueva Mourão M 
Meses 

2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 

Janeiro 
450  410 30   48,00 1,00     

Fevereiro 
130 2450 40 360   12,00 1,00     

Março 
1400 2100 34 210   45,00 2,00     

Abril 
4 120 60 610   0,00 0,00     

Maio 
11 60 24 23   0,00 71,00     

Junho 
17 1550 125000    1,00 2,00     

Julho 
      0,00 0,00     

Agosto 
16      0,00 9,00     

Setembro 
      0,00 0,00     

Outubro 
5800 80     10,00 3,00     

Novembro 
800 190 2000 8000   11,00 4,00     

Dezembro 
140 550 3400 590   290 0     
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Tabela AVI.9 – Coliformes fecais (MPN/100ml) (Cont.) 

Alqueva Mourão F Alqueva S Alqueva M 
Meses 

2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 

Janeiro 
            62,00 2,00         

Fevereiro 
      6,00 7,00     

Março 
      2,00 3,00     

Abril 
      1,00 0,00     

Maio 
      0,00 0,00     

Junho 
      1,00 0,00     

Julho 
      0,00 0,00     

Agosto 
      2,00 3,00     

Setembro 
      1,00 0,00     

Outubro 
      6,00 1,00     

Novembro 
      3,00 0,00     

Dezembro 
      0 1     

 
Tabela AVI.9 – Coliformes fecais (MPN/100ml) (Cont.) 

Alqueva F Lucefecit Alqueva captação 
Meses 

2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 

Janeiro     1000,00 21,00 230,00 21,00   62,00  

Fevereiro     24,00 90,00 70,00 9,00   6,00  

Março     1900,00 4,00 8,00 0,00   2,00  

Abril     0,00 5,00 16,00 3,00   1,00  

Maio     11,00 3,00 6,00 3,00   0,00  

Junho     20,00 400,00 7,00 30,00   1,00  

Julho     26,00 115,00 30,00 800,00   0,00  

Agosto           2,00  

Setembro     0,00 11,00 500,00 70,00   1,00  

Outubro     900,00 26,50 7,00 11,00   6,00  

Novembro     170,00 98,00 140,00 155,50     

Dezembro     0  123      
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• Coliformes Totais (MPN/100ml) 
 

Tabela AVI.10 – Coliformes Totais (MPN/100ml) 

Alcarrache Alqueva Mourão S Alqueva Mourão M 
Meses 

2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 

Janeiro 
9500  5500 1700   1300 700     

Fevereiro 
3000 11000 1400 4900   2000 380     

Março 
12000 96000 400 2600   1800 50     

Abril 
3500 1400 5500 26000   1400 800     

Maio 
5000 1100 3000 2000   2200 900     

Junho 
80000 5200 920000    600 170     

Julho 
10350      700 3300     

Agosto 
      500 900     

Setembro 
      400 0     

Outubro 
17000 7400     260 3     

Novembro 
6000 1000 8000 31000   490 500     

Dezembro 
1000 13500 18500 2000   800 130     

 
 

Tabela AVI.10 – Coliformes Totais (MPN/100ml) (Cont.) 

Alqueva Mourão F Alqueva S Alqueva M 
Meses 

2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 

Janeiro 
      1500 250     

Fevereiro 
      900 180     

Março 
      100 460     

Abril 
      550 870     

Maio 
      600 590     

Junho 
      550 110     

Julho 
      600 1200     

Agosto 
      100 1900     

Setembro 
      20 1500     
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Tabela AVI.10 – Coliformes Totais (MPN/100ml) (Cont.) 

Outubro 
      40 9     

Novembro 
      230 1100     

Dezembro 
      360 200     

 
 

Tabela AVI.10 – Coliformes Totais (MPN/100ml) (Cont.) 

Alqueva F Lucefecit Alqueva captação 
Meses 

2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 

Janeiro 
    1000 1460 4200 260   1500  

Fevereiro 
    310 1100 880 600   900  

Março 
    5500 20 100 230   100  

Abril 
    0 200 25 200   550  

Maio 
    2200 10 20 127   600  

Junho 
    1100 110 20 215   550  

Julho 
    1240 580 258,5 3400   600  

Agosto 
          100  

Setembro 
    460 160 500 260   20  

Outubro 
    5700 345 60 140   40  

Novembro 
    46000 1600 300 610     

Dezembro 
    20  1600      

 
 

• Condutividade 25ºC (uS/cm) 
Tabela AVI. 11 – Condutividade 25ºC (uS/cm) 

Alcarrache Alqueva Mourão S Alqueva Mourão M 
Meses 

2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 

Janeiro 
204   259 312     449 475         

Fevereiro 
249 281 285 244   440 465     

Março 
148 346 264 231   326 454     

Abril 
252 303 288 295   406 390     
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Tabela AVI. 11 – Condutividade 25ºC (uS/cm) (Cont.) 

Maio 
314 330 287 380,5   387 412     

Junho 
371 439 321    439 394     

Julho 
511,5      469 410     

Agosto 
      476 435     

Setembro 
      486 446     

Outubro 
290 328     509 458     

Novembro 
274 356 249 55   505 448     

Dezembro 
363 331 273 359   522 447     

 
 

Tabela AVI. 11 – Condutividade 25ºC (uS/cm) (Cont.) 

Alqueva Mourão F Alqueva S Alqueva M 
Meses 

2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 

Janeiro 
            560 459         

Fevereiro 
      521 452     

Março 
      442 455     

Abril 
      454 447     

Maio 
      394 452     

Junho 
      444 446     

Julho 
      452 452     

Agosto 
      464 460     

Setembro 
      467 466     

Outubro 
      473 472     

Novembro 
      467 453     

Dezembro 
      472 454     
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Tabela AVI. 11 – Condutividade 25ºC (uS/cm) (Cont.) 

Alqueva F Lucefecit Alqueva captação 
Meses 

2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 

Janeiro 
        158 398 245 273     560   

Fevereiro 
    208 373 325,5 312   521  

Março 
    171 398 261 301   442  

Abril 
    220 376 290 306   454  

Maio 
    256 355 324 350   394  

Junho 
    267 365 341 342   444  

Julho 
    313 380 357 352   452  

Agosto 
          464  

Setembro 
    288 404 381 366   467  

Outubro 
    325 373 386 380   473  

Novembro 
    341 426,5 413 440,5     

Dezembro 
    376  413      

 

• Estreptococos Fecais (MPN/100mL) 
Tabela AVI.12 – Estreptococos Fecais (MPN/100mL) 

Alcarrache Alqueva Mourão S Alqueva Mourão M 
Meses 

2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 

Janeiro 
300   120 26     22 2         

Fevereiro 
90 730 30 100   12 3     

Março 
1500 3950 16 78   52 2     

Abril 
0 32 10 30   0 0     

Maio 
11 56 20 33   0 45     

Junho 
24 160 980    0 0     

Julho 
4      0 0     

Agosto 
      3460 0     

Setembro 
      5 0     

Outubro 
600 240     2 6     
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Tabela AVI.12 – Estreptococos Fecais (MPN/100mL) (Cont.) 

Alcarrache Alqueva Mourão S Alqueva Mourão M 
Meses 

2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 

Novembro 
27 15 280 530   510 12     

Dezembro 
12 60 730 90   510 0     

 
 

Tabela AVI.12 – Estreptococos Fecais (MPN/100mL) (Cont.) 

Alqueva Mourão F Alqueva S Alqueva M 
Meses 

2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 

Janeiro 
            20 3         

Fevereiro 
      110 4     

Março 
      0 0     

Abril 
      0 0     

Maio 
      0 2     

Junho 
      3 0     

Julho 
      0 0     

Agosto 
      2 0     

Setembro 
      0 0     

Outubro 
      2 0     

Novembro 
      0 1     

Dezembro 
      8 0     

 
Tabela AVI.12 – Estreptococos Fecais (MPN/100mL) (Cont.) 

Alqueva F Lucefecit Alqueva captação 
Meses 

2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 

Janeiro 
        450           20   

Fevereiro 
     98 60,5 4   110  

Março 
          0  

Abril 
     7 11 0   0  
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Tabela AVI.12 – Estreptococos Fecais (MPN/100mL) (Cont.) 

Alqueva F Lucefecit Alqueva captação 
Meses 

2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 

Maio 
          0  

Junho 
     14 119 510   3  

Julho 
    8 190 9 320   0  

Agosto 
          2  

Setembro 
          0  

Outubro 
     39 9 19   2  

Novembro 
     83  14     

Dezembro 
    0  110      

 
 

• Oxigénio dissolvido (%) 
Tabela AVI.13 – Oxigénio dissolvido 

Alcarrache Alqueva Mourão S Alqueva Mourão M 
Meses 

2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 

Janeiro 
97  92 93   73 80     43  

Fevereiro 
95 98 100 100   70 93   47  

Março 
97 88 110 100   113 78     

Abril 
120 87 100 95   108 115     

Maio 
148 118 70 91,5   103 83     

Junho 
107 11 20    145 150     

Julho 
145      97 110     

Agosto 
      122 90     

Setembro 
      100 100     

Outubro 
80 90     72 85     

Novembro 
80 125 85 50   68 85     

Dezembro 
110 85 90 72   57 78     
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Tabela AVI.13 – Oxigénio dissolvido (Cont.) 

Alqueva S Lucefecit Alqueva M 
Meses 

2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 

Janeiro 
    53 66 20,2 77,5 69 103     53   

Fevereiro 
  63 85 96,8 86 85,5 81   63  

Março 
  138 85 76,2 114,3 134 140   138  

Abril 
  135 102 96,1 99 107 120,2   135  

Maio 
  108 90 42,9 85 85 67,2   108  

Junho 
  118 135 92,7 99,2 81 85,85   118  

Julho 
  112 93 85,1 72,5 75,5 76,6   112  

Agosto 
  100 87       100  

Setembro 
  85 80 135,1 58 75,4 113   85  

Outubro 
  82 88 99,1 79,4 51,8 103   82  

Novembro 
  60 80 62,7 93,2 83,2 87,5     

Dezembro 
  50 60 82,2 76,8 83      

 
 

• Zinco dissolvido (mg/L) 

Tabela AVI.14 – Zinco dissolvido (mg/L)  

Alcarrache Alqueva Mourão S Alqueva Mourão M 
Meses 

2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 

Janeiro 
0,01  0,02    0,02      

Fevereiro 
   0,014    0,014     

Março 
0,01 0,02 0,019    0,019      

Abril 
   0,014    0,014     

Maio 
0,01 0,02 0,019 0,014   0,019      

Junho 
0,017       0,014     

Julho 
      0,019      

Agosto 
       0,014     

Setembro 
      0,019      
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Tabela AVI.14 – Zinco dissolvido (mg/L) (Cont.) 

Outubro 
   0,014    0,014     

Novembro 
0,017 0,02 0,019 0,014   0,019 0,014     

Dezembro 
       0,014     

 
 

Tabela AVI.14 – Zinco dissolvido (mg/L) (Cont.) 

Alqueva Mourão F Alqueva S Alqueva M 
Meses 

2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 

Janeiro 
            0,02           

Fevereiro 
       0,014     

Março 
      0,019      

Abril 
       0,014     

Maio 
      0,019      

Junho 
       0,014     

Julho 
      0,019      

Agosto 
       0,014     

Setembro 
      0,019      

Outubro 
       0,014     

Novembro 
      0,019 0,014     

Dezembro 
       0,014     

 
Tabela AVI.14– Zinco dissolvido (mg/L) (Cont.) 

Alqueva F Lucefecit Alqueva captação 
Meses 

2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 

Janeiro             

Fevereiro             

Março             

Abril             

Maio             

Junho             
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Tabela AVI.14– Zinco dissolvido (mg/L) (Cont.) 

Alqueva F Lucefecit Alqueva captação 
Meses 

2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 

Julho             

Agosto             

Setembro             

Outubro             

Novembro             

Dezembro             

 
 

• pH  
Tabela AVI.15 – pH 

Alcarrache Alqueva Mourão S Alqueva Mourão M 
Meses 

2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 

Janeiro 
7,5  7,7 7,9   7,3 7,7   7,3 7,5 

Fevereiro 
8 8 7,9 8,1   7,5 7,8   7,4 7,5 

Março 
7,6 8,2 8,5 7,6   7,9 7,7   7,7 7,5 

Abril 
9,4 8,5 7,8 7,9   8 8,4   7,6 7,7 

Maio 
9 8,5 7,7 7,9   8,6 8   7,4 7,5 

Junho 
7,9 7,2 7,3    9 8,8   7,5 7,5 

Julho 
8,6      8,5 8,7   7,8 7,3 

Agosto 
      8,7 8,5   7,4 7,5 

Setembro 
      8,5 8,5   7,6 7,5 

Outubro 
7,5 7,9     7,9 8,1   7,5 7,8 

Novembro 
7,9 8,4 7,6 7,2   7,8 7,7   7,9 7,3 

Dezembro 
8,5 7,9 6,4 7,9   7,5 7,7   7,5 7,8 
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Tabela AVI.15 – pH (Cont.) 

Alqueva Mourão F Alqueva S Alqueva M 
Meses 

2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 

Janeiro 
  7,3 7,5   7,2 7,6   7,3 7,4 

Fevereiro 
  7,4 7,4   7,4 7,9   7,3 7,6 

Março 
  7,6 7,5   8,5 7,6   7,8 7,5 

Abril 
  7,5 7,7   8,7 8,3   7,7 7,5 

Maio 
  7,3 7,5   8,5 8,2   7,3 7,5 

Junho 
  7,6 7,5   8,7 8,7   7,4 7,5 

Julho 
  7,3 7,1   8,5 8,5   7,9 7,4 

Agosto 
  7,4 7,5   8,4 8,5   7,3 7,5 

Setembro 
  7,4 7,4   8 8,4   7,7 7,5 

Outubro 
  7,5 7,7   7,7 8   7,5 7,7 

Novembro 
  7,4 7,2   7,8 7,8   7,5 7,2 

Dezembro 
   7,8   7,5 7,5   7,5 7,5 

 

Tabela AVI.15 – pH (Cont.) 

Alqueva F Lucefecit Alqueva captação 
Meses 

2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 

Janeiro     7,2     8,12   9,58     7.20   

Fevereiro   7,3   8,4 9,18 8,58   7.40  

Março   7,5   8,56 9,11 9,57   8.50  

Abril   7,5   8,64 9,14 9,38   8.70  

Maio   7,3   8,08 10,81 7,82   8.50  

Junho   7,7   8,55  9,675   8.70  

Julho   7,2   8,69 9,19 9,07   8.50  

Agosto   7,5        8.40  

Setembro   7,6  8,79 8,77 8,59 9,22   8.00  

Outubro   7,4  7,99 8,63 9,73 9,18   7.70  

Novembro   7,2  8,48  8,96 9,21     

Dezembro     7,2     8,12   9,58     7.20   
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• Arsénio dissolvido (mg/L)  

Tabela AVI.16– Arsénio dissolvido (mg/L) 

Alcarrache Alqueva Mourão S Alqueva Mourão M 
Meses 

2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 

Janeiro 
0,022            

Fevereiro 
  0,004 0,006   0,004 0,006     

Março 
            

Abril 
0,022 0,004           

Maio 
            

Junho 
            

Julho 
0,003            

Agosto 
            

Setembro 
      0,004 0,006     

Outubro 
0,003 0,004           

Novembro 
  0,005 0,006   0,004 0,006     

Dezembro 
       0,006     

 

Tabela AVI.16 – Arsénio dissolvido (mg/L) (Cont.) 

Alqueva Mourão F Alqueva S Alqueva M 
Meses 

2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 

Janeiro 
            

Fevereiro 
      0,004 0,006     

Março 
            

Abril 
            

Maio 
            

Junho 
            

Julho 
            

Agosto 
            

Setembro 
      0,004 0,006     
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Tabela AVI.16 – Arsénio dissolvido (mg/L) (Cont.) 

Outubro 
            

Novembro 
      0,004 0,006     

Dezembro 
            

 

Tabela AVI.16 – Arsénio dissolvido (mg/L) (Cont.) 

Alqueva F Lucefecit Alqueva captação 
Meses 

2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 

Janeiro 
                        

Fevereiro 
            

Março 
            

Abril 
    0,001        

Maio 
            

Junho 
            

Julho 
            

Agosto 
            

Setembro 
            

Outubro 
            

Novembro 
            

Dezembro 
            

 
 

• Chumbo dissolvido (mg/L)  
Tabela AVI.17 – Chumbo dissolvido (mg/L) 

Alcarrache Alqueva Mourão S Alqueva Mourão M 
Meses 

2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 

Janeiro 
0,006            

Fevereiro 
  0,005 0,005   0,004 0,005     

Março 
            

Abril 
0,006 0,004           

Maio 
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Tabela AVI.17 – Chumbo dissolvido (mg/L) (Cont.) 

Alcarrache Alqueva Mourão S Alqueva Mourão M 
Meses 

2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 

Junho 
            

Julho 
0,005            

Agosto 
            

Setembro 
      0,004 0,005     

Outubro 
 0,004           

Novembro 
  0,005 0,005   0,004 0,005     

Dezembro 
       0,005     

 

 

Tabela AVI.17 – Chumbo dissolvido (mg/L) (Cont.) 

Alqueva Mourão F Alqueva S Alqueva M 
Meses 

2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 

Janeiro 
            

Fevereiro 
      0,004 0,005     

Março 
            

Abril 
            

Maio 
            

Junho 
            

Julho 
            

Agosto 
            

Setembro 
      0,004 0,005     

Outubro 
            

Novembro 
      0,004 0,005     

Dezembro 
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Tabela AVI.17– Chumbo dissolvido (mg/L) (Cont.) 

Alqueva F Lucefecit Alqueva captação 
Meses 

2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 

Janeiro             

Fevereiro             

Março             

Abril             

Maio             

Junho             

Julho             

Agosto             

Setembro             

Outubro             

Novembro             

Dezembro             
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Dados Para o Cálculo da Qualidade da Água dos Afluentes à 
Albufeira 
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Dados para a o cálculo da qualidade da água dos afluentes à Albufeira 
 

Tabela AVII.1 – Índice (ICB): ICB = ( )1CFI  

Coliformes Fecais (MPN/100ml) 

Meses Caia-Guadiana 
 

Janeiro 3800 110 

Fevereiro 1900 500 

Março 500 240 

Abril 2350 6150 

Maio 70 500 

Junho 600 400 

Julho 1700 500 

Agosto  1800 

Setembro 1000 1150 

Outubro 2400 6550 

Novembro 1650 50 

Dezembro 160 280 

 

m 1.466,4 1.519,2 

s 1137,24 2309,15 

 

M 7,1 6,7 

S 0,69 1,09 

q 2792,14 3393,41 

   

I 18 17,34 

   

ICB  18 17,34 
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Tabela AVII.2 – Índice (IO): IO= (I OD%) 0,34x (I CBO5) 0,66 

 

Caia-Guadiana Vendinha 
 

2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 

Oxigénio dissolvido - lab (%) (-)         

Meses         

Janeiro 80 82     98,4 92 

Fevereiro 90 83     76,6 94 

Março 95 85      85,05 

Abril 105 150    92 96,9 86,10 

Maio 78 105    63 115,4 94 

Junho 150 52    118 106,2 199 

Julho 107 145    76  178 

Agosto  135    48  83,4 

Setembro 95 105     110,2 76,0 

Outubro 70 83    68 86,0 63,1 

Novembro 83 65    60 75,1 116,10 

Dezembro 82 73    82   

Média 94 97    76 96 106 

Desvio padrão= S 21,74 31,72    21,82 15,12 42,96 

         

         

q=m-1,28*S 66,22 56,31    47,83 76,25 51,15 

I 90,56 62,08    32,39 100 44,04 

         

 Caia-Guadiana Vendinha 

 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 

CBO 5 dias (mg/L)         

Meses         

Janeiro 3 1 3   4,5 3 3 

Fevereiro 3 3 4   6,0 3 4 

Março 3 2 4   3,0 3 3 

Abril 3 8 3   7,0 4 3 

Maio 3 7 3   5,0 8 3 

Junho 4 5 7   - 3 7 
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Tabela VII.2. – Índice (IO): IO= (I OD%) 0,34x (I CBO5) 0 (Cont.) 
 

 Caia-Guadiana Vendinha 

 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 

CBO 5 dias (mg/L)         

Meses         

Julho 6,60 12 10   6,0 11 10 

Agosto  5 7   4,0  7 

Setembro 4 2 7   6,0 8 7 

Outubro 3 3 5   3,0 4 5 

Novembro 3 2 4  5,0 4,0 4 4 

Dezembro 3 2       

         

Média 3,5 4,3 5,2  5,0 4,9 5,1 5,1 

Desvio padrão= S 1,11 3,20 2,27   1,38 2,85 2,34 

         

         

M 1,2 1,2 1,6   1,5 1,5 1,5 

S 0,30 0,67 0,42   0,28 0,52 0,44 

q 5,00 8,02 8,12   6,66 8,68 8,11 

         

I 92,47 39,68 37,85   63,38 28,10 38,06 

         

IO 91,82 46,21 0,00   50,44 43,27 40,00 
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Tabela AVII.3– Índice (IE): IE= (I N) 0,32x (I Ptot) 0,68 

 

 Caia-Guadiana Vendinha 

 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 

Fósforo total (mg/L)         

Meses         

Janeiro 0,36 0,41    0,172 0,162 0,125 

Fevereiro 0,2 0,34    0,063 0,26 0,195 

Março 0,41 0,35    0,06 0,127 0,082 

Abril 0,2 0,52    0,139 0,142 0,116 

Maio 0,24 0,49    0,126 0,192 0,135 

Junho 0,33 0,41    0,147 0,184 0,372 

Julho 0,240 0,29    0,145 0,459 0,166 

Agosto  0,19    0,128  0,156 

Setembro 0,24 0,23    0,238 0,064 0,086 

Outubro 0,38 0,41    0,118 0,225 0,587 

Novembro 0,26 0,25   0,123 0,218 0,415 0,087 

Dezembro 0,24 0,27    0,952   

 

m 0,3 0,3   0,1 0,2 0,2 0,2 

s 0,07 0,10    0,24 0,13 0,15 

         

 1,03 1,0    1,5 1,1 1,3 

M -1,3 -1,1    -2,0 -1,6 -1,9 

S 0,26 0,29    0,92 0,52 0,71 

q 0,38 0,48    0,44 0,38 0,37 

         

I 100,00 100,00    100,00 100,00 100,00 

 Caia-Guadiana Vendinha 

 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 

Azoto Total (mgN/L)         

Meses         

Janeiro 0,15 0,25    0,16 0,04 0,05 

Fevereiro 0,15 0,08    0,05 0,11 0,11 

Março 0,08 0,09    0,06 0,13 0,1 
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Tabela AVII.3 – Índice (IE): IE= (I N) 0,32x (I Ptot) 0,68 (Cont.) 

 

 Caia-Guadiana Vendinha 

 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 

Azoto Total (mgN/L)         

Meses         

Abril 0,08 0,33    0,09 0,07 0,08 

Maio 0,13 0,28    0,04 0,06 0,16 

Junho 0,08 0,24    0,04 0,05 0,21 

Julho  0,14    0,27 0,16 0,44 

Agosto 0,18 0,27    0,23  0,41 

Setembro 0,27 0,14    0,2 0,22 0,2 

Outubro 0,14 0,47    0,06  0,15 

Novembro 0,07 0,19   0,13 0,3 0,21 0,07 

Dezembro 0,07 0,07    0,31 0,26  

 

m 0,1 0,2   0,1 0,2 0,1 0,2 

s 0,06 0,12    0,11 0,08 0,13 

         

 1,11 1,1    1,2 1,2 1,2 

M -2,2 -1,7    -2,1 -2,2 -1,9 

S 0,46 0,52    0,64 0,55 0,65 

q 0,21 0,36    0,28 0,23 0,34 

         

I 86,76 60,68    77,67 83,91 66,55 

IE 90,79 71,20    84,21 88,76 75,82 
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 Tabela AVII.4– Índice (IFQ): IFQ= (I pH) 0,65x (I Cond)0,35 
 

 Caia-Guadiana Vendinha 

 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 

Condutividade campo a 25ºC (uS/cm)         

Meses         

Janeiro 352 735       

Fevereiro 449 840       

Março 194 591       

Abril 641 672       

Maio 671 703       

Junho 591 658       

Julho 523,5 538       

Agosto  581       

Setembro 537 525       

Outubro 568 664       

Novembro 802 838       

Dezembro  707       

 

m 532,9 671,0       

s 170,78 102,95       

         

 1,1 1,0       

M 6,2 6,5       

S 0,31 0,15       

q = e (M - 1.281S) 757,57 806,44       

         

I 59,39 54,48       

         

 Caia-Guadiana Vendinha 

 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 

pH - campo (-)         

Meses         

Janeiro 7,4 7,8    8,36 7,96 8,46 

Fevereiro 7,8 7,8    8,64 7,85 8 
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Tabela VII.4 – Índice (IFQ): IFQ= (I pH) 0,65x (I Cond)0,35(Cont.) 

 

 Caia-Guadiana Vendinha 

 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 

pH - campo (-)         

Meses         

Março 7,7 7,9    8,08 8,34 8,35 

Abril 8 9,2    8,13 8,02 8,24 

Maio 7,9 8,6    7,6 - 8,34 

Junho 8,7 7,7    8,32 - 9,19 

Julho 8,3 8,8    8,6 - 9,08 

Agosto  8,9    8,51  8,42 

Setembro 7,9 7,9    8,03 8,49 8,3 

Outubro 8,1 7,8    7,18 7,98 7,99 

Novembro 7,9 7,8   11.30  7,81 8,66 

Dezembro 7,9 7,6       

 

Média 8 8    8 8 8 

Desvio padrão= S 0,33 0,56    0,46 0,25 0,39 

         

         

q=m-1,28*S 7,54 7,44    7,56 7,74 7,96 

I 98,84 99,24    98,76 98,04 97,16 

IFQ 82,70 80,45    19,79 19,70 19,58 

 
Tabela AVII.5– Estado Geral 

 
EG= (ICB)0,1  x (IO) 0,3 x( IE)0,3 x (IFQ)p0,3 

 

 Caia-Guadiana Vendinha 

 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 

ICB  1,33 1,33       

IO 3,88 3,15    3,24 3,09 3,02 

IE 3,86 3,59    3,78 3,84 3,66 

IFQ 3,76 3,72       

EG  75,52 56,41 0 0 0 30,10 29,20 27,20 
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