
6º SILUSBA – Simpósio de Hidráulica e Recursos Hídricos dos Países de Língua Oficial Portuguesa 

 401

exposto aos agentes erosivos, cria-se à superfície do solo uma crosta com reduzida taxa de infiltração 
fazendo com que quase toda a precipitação seja erosiva (98%). Este aspecto verifica-se quando se 
renova uma pastagem no Outono, pois na sequência das condições climáticas que assolam o 
arquipélago, de fins de Setembro a fins de Março, o tempo é dominado por uma circulação ciclónica 
com uma queda pluviométrica que equivale em média a 75 % do total de precipitação, originando 
elevado escoamento superficial (Quadro 3). Para a bacia em altitude, localizada na zona de nevoeiros, 
para além do horizonte superficial orgânico temos dois horizontes de acumulação de sesquióxidos de 
ferro e manganês, o que limita muito a infiltração. Nos períodos de Inverno, o solo à superfície 
encontra-se muito próximo da saturação, por um lado devido à precipitação directa, por outro à 
precipitação horizontal, originando elevado número de eventos erosivos. 

 
Quadro 3 - Parâmetros de erosão para diferentes usos do solo. 
 

Local Precipitação Número de Precipitação 
erosiva 

Coeficiente  

Período 
Ocupação do solo Total (mm) Eventos 

erosivos 
% da total Escoamento 

(Ke) 

1996 Rib. Pastagem 2075 25 36.6 0.4 

1997 Rib. Pastagem 1882 21 33.8 0.6 

1998 Rib. Pastagem 1405 17 25.7 0.1 

2002 Rib. Pastagem 1910 5 15.4 0.4 

1996 Gra. Pastagem 2313 37 50.4 1.1 

Out-97 a 
Jun-98 

Gra. Ins. Past. (Solo 
nu) 

1402 76 97.7 17.0 

Jul-98 a 
Dez-98 

Gra. Pastagem 
Nova 

821 12 42.2 1.2 

2002 Gra. Pastagem 1766 35 51.9 4.8 

2002 S. Ba. Vegetação 
natural 

4131 133 81.1 48.0 

 
 
Em solos com coberto de pastagem permanente a taxa de infiltração é elevada devido, 

principalmente, à grande porosidade consequência do desenvolvimento radicular, e da actividade da 
macrofauna, produzindo um escoamento superficial reduzido que, devido à sua ordem de grandeza 
tem pouco significado em termos de transporte de sedimentos e de químicos. Neste caso o modelo 
mostrou limitações em simular os escoamentos diários. Para as bacias com rotação de pastagem - 
milho - pastagem e vegetação natural em andossolo típico, o modelo apresentou boa aderência entre 
os valores observados e os simulados (Figura 6). 

O transporte de sedimentos no escoamento superficial está dependente da dinâmica da água à 
superfície do solo. Sendo o escoamento superficial reduzido quando a ocupação do solo é pastagem 
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permanente, resulta que a quantidade diária de sedimentos transportados é muito baixa. Nesta 
situação o modelo não tem sensibilidade de simular tal quantidade de sedimentos (Figura 7). 

A Figura 8 refere-se à simulação para períodos de tempo mais longos, onde os efeitos das 
variáveis que determinam o transporte de sedimentos tendem a diluir-se. Considerando-se o período 
anual (Ribeirinha), ou o período de uma cultura ou uma fase da cultura (Granja), obtém-se resultados 
satisfatórios. 
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Figura 6 - Comparação entre os valores diários observados e simulados do escoamento superficial 

para a bacia de Santa Bárbara com coberto de vegetação natural e Granja com solo nu. 
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Figura 7 - Comparação entre os valores diários observados e simulados do transporte de sedimentos. 
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Figura 8 - Comparação entre os valores acumulados observados e simulados do transporte de 
sedimentos. 

 
5 – CONCLUSÕES 

 
O presente trabalho consistiu na avaliação e simulação do escoamento superficial e no perfil do 

solo originados pela precipitação, sob diferentes práticas de uso e maneio do solo, assim como o 
transporte de sedimentos na água de escoamento superficial. 

Os resultados obtidos nas duas parcelas com coberto de pastagem permanente submetida a 
pastoreio directo, mostram que o escoamento superficial anual é reduzido, cerca de 0.4 % para o solo 
com boa capacidade de infiltração e 4.8 %  da precipitação total para um solo com um horizonte de 
acumulação de sesquióxidos de ferro e manganês. Durante o desenvolvimento da cultura de milho, que 
ocorreu de Maio a Outubro, não se verificou qualquer acontecimento de precipitação que originasse 
escoamento superficial. Resultado semelhante deveria acontecer caso se optasse pela reinstalação da 
pastagem neste período. Ao contrário, no período da renovação da pastagem, de Outubro a Maio, 
verificou-se um escoamento superficial da ordem dos 17 % da precipitação total. Para a parcela em 
altitude com vegetação natural e um solo muito pouco permeável, o escoamento superficial é 48 % da 
precipitação total. 

Os sedimentos arrastados na água do escoamento superficial por milímetro de precipitação 
foram muito reduzidos para o coberto de pastagem permanente (não superior a 4 kg/ha/ano), enquanto 
que durante uma renovação da pastagem no Outono, o valor se aproximou das 15 t/ha durante o 
período da instalação da nova pastagem (fins de Outubro a fins de Maio), resultando assim uma perda 
de solo equivalente a uma lâmina de 2 mm de espessura. 

A aplicação do modelo para a quantificação do escoamento superficial diário apresenta bons 
ajustamentos na rotação pastagem permanente - milho - pastagem permanente e em vegetação 
natural. No entanto apresenta algumas limitações em coberto de pastagem permanente, dado que a 
sua ordem de grandeza é muito reduzida, da ordem de 1 a 5 % da precipitação. Contudo, quando se 
comparam valores acumulados, o modelo apresenta bons ajustamentos. 

A simulação diária do transporte de sedimentos à superfície do solo apresenta alguma limitação. 
Contudo, para períodos de tempo longos, os resultados podem ser melhorados, tal como se verifica 
para o escoamento superficial. 
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Resumo 
 
 
Apresentam-se os resultados da medição da carga sólida transportada numa estação de medição no 
rio Atibaia/SP/Brasil defronte com aplicação de equações propostas segundo Garde; Raju (1985). Os 
valores mensurados da carga sólida transportada foram cerca de 147 t/dia para 1993 e 522 t/dia para 
1999, sendo que, em 1993, os sólidos fixos e voláteis foram, respectivamente, 108,3 t/dia e 38,3 t/dia, e 
em 1999, os sólidos fixos e voláteis foram, respectivamente, 386,3 t/dia e 135,7 t/dia. A equação 
proposta que mais se aproxima do volume de sedimentos mensurados é a de Kirkby (Garde; Raju, 
1985), embora as constantes a e b, possam ser arbitradas com grande variação. A equação de Khosla 
(Garde; Raju, 1985) e as equações de Miraki (Garde; Raju, 1985) apresentaram valores muito acima 
dos obtidos nas medições. Comparando os resultados obtidos das medições realizadas em 1993 e 
1999, os mesmos estão refletindo uma atividade antrópica acentuada no trecho em estudo do rio 
Atibaia, fato de que realmente a Sub-bacia do Atibaia – Bacia do Piracicaba/SP é um cenário de 
intensas alterações ambientais. 
 
 
Palavras-chave – Sedimentos, Produção de sedimentos, Carga sólida transportada, Volume anual de 
sedimentos, Estação de medição no rio. 
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1 - INTRODUÇÃO 
A Engenharia muitas vezes despreza o fato de que os rios naturais não conduzem somente água, mas, 
também, sedimentos e que a taxa de sedimento transportada está intimamente relacionada com a 
forma e estabilidade do canal. Deste modo, é essencial considerar a taxa da carga de sedimento 
transportada como uma variável a ser equacionada, em projetos de barragens, canais , reservatórios 
de acumulação ou qualquer obra hidráulica (Garde; Raju, 1985). 
Os sedimentos soltos existentes numa bacia hidrográfica, passíveis de serem transportados pelas 
enxurradas para dentro das calhas dos rios, originam-se da principal fonte: a erosão. 
Lal, segundo Ranieri (1996), encontrou que de 5 a 30% das partículas desprendidas no processo 
erosivo chegam aos cursos d’água provocando turbidez e contaminação dos mesmos com 
agroquímicos. 
A erosão pode ser agravada pela influência do homem através dos desmatamentos desordenados, 
construções em geral, mineração descontrolada e atividades agrícolas sem critérios conservacionistas. 
Causando efeitos patológicos ao meio ambiente que vão desde a alteração da qualidade da água dos 
rios à enchentes provocados pelo assoreamento das calhas de drenagem e dos reservatórios. 
O constante crescimento da população mundial certamente provoca um aumento da liberação de 
sedimentos devido à expansão urbana. Segundo Marsh (1991), a exposição prolongada do solo 
durante a fase de urbanização eleva as taxas de erosão para cerca de 500 toneladas/hectare/ano. 
Mas, esse crescimento populacional implica, também em um aumento da demanda d'água para 
múltiplos propósitos e deste modo é necessário um gerenciamento mais rigoroso dos recursos hídricos. 
A Sub-bacia do Atibaia – Bacia do Piracicaba/SP é uma comprovação das observações a nível 
mundial. Devido à urbanização intensa os seus recursos hídricos, vêm sofrendo perda de qualidade 
pelo aumento das cargas sólidas de origem mineral e orgânica. Grande parcela da carga de origem 
mineral é resultante dos processos erosivos, e a de origem orgânica deve-se à fontes poluidoras. 
1.1 - Objetivo 
A escolha da Sub-bacia do Atibaia a montante do córrego Cachoeira deve-se ao fato que o rio Atibaia, 
seu principal canal natural de drenagem, é responsável pelo abastecimento de 80% da população de 
Campinas, além de outras comunidades como de Atibaia, Itatiba, Valinhos entre outras. 
Dada a importância do rio Atibaia e a falta de informações referentes à produção e dinâmica dos 
sedimentos decidiu-se pelo desenvolvimento desta pesquisa objetivando quantificar a carga sólida 
transportada numa seção de medidas no rio Atibaia e defrontá-la com equações propostas segundo 
Garde; Raju (1985). 
A quantificação da carga sólida transportada foi mensurada numa estação de medição (passarela de 
pedestre no Distrito de Sousas/Campinas/SP) e a estimativa da produção de sedimentos foi obtida de 
equações propostas por Garde; Raju (1985) para as campanhas de 1993 e 1999, à título de 
comparação. 
 
2 - EQUAÇÕES PROPOSTAS UTILIZADAS 
Desenvolvimento de métodos para determinação da quantidade de sedimentos não é uma tarefa fácil, 
devido serem os sedimentos provenientes de erosões em: áreas rurais e urbanas, matas e florestas, 
ruas e estradas, locais em construção, mineração, vales e margens e leitos dos rios, etc (Glymph, 
1975). 
Por outro lado, os canais de escoamento representam uma rede organizada drenando determinada 
área, a mensuração da carga detrítica total transportada pelos rios fornece imagem da intensidade 
erosiva atuante na bacia hidrográfica (Christofoletti, 1981). 
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Deste modo, segundo Garde; Raju (1985) para uma bacia hidrográfica “grande” a produção de 
sedimentos é determinada em uma estação de medição sobre o rio, podendo ser expressa em termos 
de volume aparente (VS), ou volume absoluto (VSA), de sedimentos que passa através da estação de 
medição em cada ano. Segundo Bertoni; Lombardi Neto (1990), o volume absoluto pode ser 
considerado a metade do volume aparente. 
Os parâmetros que afetam o volume aparente (considerando o volume de vazios), ou volume absoluto 
(sem considerar o volume de vazios), são: A = área da bacia hidrográfica em km2; S = declividade 
média da bacia; P = precipitação média anual em cm; Q = volume médio anual em Mm3; Dd = 
densidade de drenagem, definido: comprimento total do canal / área da bacia, em km -1; Fc = fator 
erodibilidade. 
Miraki (Garde; Raju, 1985), estudou dados de trinta e duas bacias hidrográficas da Índia, por análise de 
regressão, obteve para o volume absoluto (VSA), as seguintes equações: 
 

 VSA = 1,182 . 10-6 .A 1,026 .P 1,289 .Q 0,287 .S 0,075 .Dd 0,398 .Fc 2,422                                   (1) 
VSA = 1,067 . 10 -6 . A 1,292 . P 1,384 . S 0,129 . Dd 0,397 . Fc 2,51                                       (2) 

 VSA = 2,41 . 10 -6 . A 1,154 . P 1,071 . S 0,06 . Fc 1,893                                                        (3) 
 VSA = 4,169 . 10 -5 . A 0,841 . P 0,139 . Q 0,312                                              (4) 
 
Baseado nesse estudo, Miraki (Garde; Raju, 1985) classificou a vegetação em diferentes categorias, 
obtendo valores empíricos para o fator erodibilidade (Fc), conforme está ilustrado no Quadro 1. 
 

Quadro 1 - Valores do Fator Erodibilidade  (Fc), segundo Miraki (Garde; Raju, 1985) 
 

Tipo de vegetação Fc 
Floresta conservada  0,20 

Floresta sem conservação 0,40 
Área cultivada 0,60 

Pasto, relva e arbustos  0,80 
ÁREA AGRESTE / DEVASTADA 1,00 

 
 
Khosla (Garde; Raju, 1985), relacionou o volume aparente (VS) com a área da bacia (A), obtendo a 
equação: 
 
 VS =  3,23 . 10 -3 . A 0,72                                                                               (5) 
em que: 
 VS = volume aparente em Mm 3;  
 A = área da bacia em km 2. 
 
Kirkby (Garde; Raju, 1985) propôs a equação: 
 
 VS = 2,33 . 10 -4 . Sa  . Lb . A                                                            (6) 
em que: 

 VS = volume aparente em Mm 3; 
 S = declividade da bacia; 
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L = comprimento do talvegue da bacia em km; 
 A = área  da bacia em km2; 
 a e b = constantes, que variam entre 0,4 a 1,9 e 0,6 a 1,0, respectivamente. 
 
 
3 – MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 – Localização do trecho em estudo – rio Atibaia 
O rio Atibaia é um dos principais afluente do rio Piracicaba/SP/Brasil. O trecho em estudo pertence à 
Sub-bacia do Atibaia, contém 73,5 km do rio Atibaia, está localizado entre o Distrito de 
Sousas/Campinas/SP e a Barragem do Município de Atibaia/SP, entre os meridianos 46°30’ e 47°03’ 
W e os paralelos 22°52’ e 23°12’ S. O rio Atibaia nesse trecho possui declividade de 3,3%, os 
sedimentos aluvionais constituem-se de: argila, silte, areia e cascalho. 

3.2 – Área de drenangem 
A área de drenagem do trecho em estudo é de 934,7 km2, possui declividade média de 14,3%. É 
composta pelos seguintes Municípios: Campinas (5%), Valinhos (78%), Vinhedo (41%), Itatiba (100%), 
Morungaba (21%), Jarinú (76%), Bragança Paulista (24%) e Atibaia (23%). Foi obtida de cartas 
topográficas do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica) – Folhas: Campinas, Valinhos, 
Indaiatuba, Jundiaí, Bragança Paulista e Atibaia, escala 1: 50.000. 

3.3 – Estação de medidas 
A estação de medidas coincide com a seção onde se localiza uma passarela de pedestre (antiga ponte 
de trem) no Distrito de Sousas/Campinas/SP. A seção foi obtida por meio de batimetria. 

3.4 – Hidrometria 
 As medições de vazão foram realizadas pelo método Velocidade e Área. As velocidades pontuais 
foram medidas por meio de um molinete fluviométrico da marca IH. 

3.5 – Sedimentometria 
A medição da descarga sólida de fundo foi obtida pelo método direto, utilizando-se um amostrador do 
tipo ARNHEM – BTMA e a medição da descarga sólida em suspensão foi obtida por amostragem tipo 
integrado com amostrador tipo AMS – 3. O amostrador draga, tipo Petersen, foi utilizado para coleta de 
amostra visando análise granulométrica do material de fundo. 

3.6 – Fator Erodibilidade (Fc) 
A partir de imagens satélite LANDSAT de 1993 e 1999, foram elaboradas cartas de uso da terra para 
obtenção do parâmetro Fc da equação de Miraki (Garde; Raju, 1985). 
 
 
4 – RESULTADOS   

4.1 – Resultados dos parâmetros das equações propostas (Garde; Raju, 1985) 
Os resultados dos parâmetros das equações propostas por Garde; Raju (1985) costam do Quadro 2 a 
seguir. 

Quadro 2 – Resultados dos parâmetros das equações (1), (2), (3), (4), (5) e (6) 
 

Parâmetros Resultados 
Área A = 934,7 km2 

Declividade média S = 14,3% 
Comprimento do talvegue L = 73,5 km 
Densidade de drenagem Dd = 0,079 km-1 

P = 152,094 cm (1993) Precipitação média anual P = 125,779 cm (1999) 
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4.2 – Resultados das medições 

Os resultados das medições realizadas das cargas líquida, sólida de fundo e em suspensão médias e 
os volumes médios anuais, estão ilustrados no Quadro 3. 

Quadro 3 – Cargas líquida, sólida de fundo e em suspensão médias e volumes médios anuais 
 

Carga líquida Carga sólida de Carga sólida em Volume anual Período (m3/s) Fundo (t/dia) Suspensão (t/dia) (Mm3) 
1993 19,5 0,060 147,14 413,31 
1999 32,9 1,009 521,04 775,60 

 
4.3 – Resultados do fator erodibilidade (Fc) 

O fator erodibilidade para 1993 e 1999, foram obtidos a partir da carta uso da terra, sendo que foram 
reclassificados segundo Miraki (Garde; Raju, 1985) e constam do Quadro 4 a seguir. 
 
  Quadro 4 – Reclassificação dos tipos de cobertura vegetal e o fator Fc 
 

Reclassificação – Tipo de Cobertura Vegetal Fc Área (km2)-1993 Área (km2)-1999
Floresta conservada – Mata fechada 0,20 111,9357 150,7391 

Floresta sem conservação – Mata aberta 0,40 147,0554 153,0011 
Área cultivada – Cultura anual 0,60 78,4141 23,9148 

Pasto, relva e arbustos – Pasto sujo e limpo 0,80 491,7747 473,9421 
Área agreste/devastada – Solo exposto 1,00 34,7004 32,4573 

        Fc = 0,64                   Fc = 0,62 
4.4 – Resultados obtidos da aplicação das equações propostas (Garde; Raju, 1985) e as 

medições 
Os resultados da aplicação das equações (1), (2), (3), (4), (5), (6) e as medições contam do Quadro 5. 
 
 Quadro 5 – Resultados das aplicações das equações (1), (2), (3), (4), (5), (6) e as medições 
 

Equação Proposta RESULTADOS 
VSA = 0,536 Mm3      (1993) Miraki (Garde; Raju, 1985)   (1) VSA = 0,447 Mm3      (1999) 
VSA = 0,743 Mm3      (1993) Miraki (Garde; Raju, 1985)   (2) VSA = 0,506 Mm3      (1999) 
VSA = 0,555 Mm3      (1993) Miraki (Garde; Raju, 1985)   (3) VSA = 0,412 Mm3      (1999) 
VSA = 0,174 Mm3      (1993) Miraki (Garde; Raju, 1985)   (4) VSA = 0,205 Mm3      (1999) 

Khosla (Garde; Raju, 1985)   (5) VSA = 0,225 Mm3 
VSA = 0,078 Mm3       (a = 1,50 e b = 0,6) 
VSA = 0,363 Mm3       (a = 1,15 e b = 0,8) Kirkby (Garde; Raju, 1985)   (6) 
VSA = 0,036 Mm3       (a = 1,90 e b = 0,6) 

VSA = 0,020 Mm3       (1993) Estação de medidas VSA = 0,072 Mm3       (1999) 
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5 – CONCLUSÕES 
A área de drenagem do trecho em estudo com 934,7 km2, representa 34% da Sub-bacia do Atibaia – 
Bacia do Piracicaba/SP. Entre os municípios, o que possui área mais representativa é Itatiba (100%) e 
o de menor representação é o Município de Campinas (5%). 
Em relação às precipitações ocorridas, um fato merece consideração, é que as mesmas em 1993 
foram maiores do que em 1999. 
Podemos verificar através das medições,  que a carga líquida média aumentou cerca de 70% de 1993 
para 1999, passando de 19,5 m3/s para 33 m3/s; e a carga sólida total transportada aumentou em 
255% para o mesmo período, passando de 147 t/dia para 522 t/dia.  
Segundo Nascimento, Martins & Coiado (2000), as concentrações dos sólidos fixos (matéria 
inorgânica) e voláteis (matéria orgânica), expressas em % dos sólidos totais em suspensão, obtidos na 
estação de medidas no rio Atibaia representam 74% e 26%, respectivamente. Deste modo, para o ano 
de 1993, temos: 108,9 t/dia de sólidos fixos e 38,3 t/dia de sólidos voláteis; e para o ano de 1999, 
temos: 386,3 t/dia de sólidos fixos e 135,7 t/dia de sólidos voláteis. 
Quanto ao uso da terra podemos destacar que área cultivada - cultura anual diminuiu em 1993 para 
1999, ou seja, passou de 78 km2 para 24 km2 neste período.    
As equações (1), (2), (3) e (4) obtidas por análise de regressão de dados de 32 bacias hidrográficas na 
Índia, segundo Miraki (Garde; Raju, 1985), resultaram em valores muito acima dos obtidos nas 
medições de 1993 e 1999. 
A equação (5) leva em consideração, somente, a área de drenagem, assim, em comparação com os 
valores mensurados obtidos não refletem às medições. 
A equação (6) é a que mais se aproxima do volume de sedimentos mensurados, porém as constantes 
a e b podem ser arbitradas com grande variação. 
As equações propostas aplicadas segundo Garde; Raju (1985) não estão traduzindo, como esperado, 
as medições; porém comparando as medições realizadas em 1993 e 1999, as mesmas estão refletindo 
uma atividade antrópica acentuada no trecho em estudo do rio Atibaia, fato de que realmente a Sub-
bacia do Atibaia – Bacia do Piracicaba/SP é um cenário de intensas alterações ambientais. 

 
SIMBOLOGIA 

a – constante da equação de Kirkby (Garde; Raju,1985) 
b – constante da equação de Kirkby (Garde; Raju, 1985) 
A – área da bacia hidrográfica 
Dd – densidade de drenagem  
Fc – fator erodibilidade 
L – comprimento do talvegue da bacia 
P – precipitação média anual 
Q – volume médio anual 
S – declividade média da bacia 
VS – volume aparente 
VSA – volume absoluto 
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RESUMO 
 

A Gibb projectou, para a Empresa Nacional de Electricidade de Angola, o Aproveitamento 
Hidroeléctrico das Quedas do Binga, no rio Queve, na província do Kwanza Sul, que tem como 
objectivo o abastecimento de energia eléctrica às cidades do Sumbe e Porto Amboim. 

As Quedas do Binga apresentam características ideais para implantação de um aproveitamento 
hidroeléctrico pelas seguintes principais razões: 

−−−− 

  

 Existe uma queda natural aproveitável o que evita a construção de uma grande barragem. 
−−−− 

  

 O rio Queve tem nesse local caudais mínimos superiores ao caudal derivável. 
−−−− 

  

 Já existe uma rede de transporte de energia para os locais de consumo. 
−−−− 

  

 A geologia é favorável à construção das infraestruturas do aproveitamento. 
−−−− 

  

 A obra e a sua exploração são compatíveis com a preservação dos valores ecológicos e da 
actual paisagem, não comprometendo o seu interesse turístico. 

A concepção do Aproveitamento foi condicionada pela impressionante beleza natural das 
Cachoeiras que confere à região elevadas potencialidades turísticas, tendo sido uma preocupação 
fundamental a salvaguarda dos aspectos naturais da região. 

Pela especificidade do local do Aproveitamento e pelos cuidados postos na mitigação dos seus 
impactes, os autores julgam ser interessante a divulgação e discussão técnica do projecto, bem como a 
descrição das condicionantes e objectivos que o nortearam.  
 
 

PALAVRAS-CHAVE 
Aproveitamento Hidroeléctrico, Minimização de Impactes Ambientais 
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1- INTRODUÇÃO 
 

No âmbito do contrato de prestação de serviços de engenharia para pequenos aproveitamentos 
hidroeléctricos, celebrado com a Empresa Nacional de Electricidade, Empresa Pública (ENE – EP) de 
Angola, a Gibb realizou o Projecto para concurso do Aproveitamento Hidroeléctrico das Quedas do 
Binga, no rio Queve na província do Kwanza Sul (Gibb (2002)). 

O local das Quedas do Binga apresenta características ideais para implantação de um 
aproveitamento hidroeléctrico pelas seguintes principais razões: 

−−−− 

  

 Existe uma queda natural aproveitável o que evita a construção de uma grande barragem. 
−−−− 

  

 O rio Queve tem nesse local caudais mínimos superiores ao caudal máximo derivável, o que 
é favorável, não só do ponto de vista de garantia de produção, mas também, do ponto de 
vista ecológico e paisagístico, por não se esgotarem os caudais no rio no local da derivação. 

−−−− 

  

 Existem bons acessos aos vários locais da obra. 
−−−− 

  

 Já existe uma rede de transporte de energia para os locais de consumo. 
−−−− 

  

 A geologia é favorável à construção das infraestruturas do aproveitamento. 
−−−− 

  

 A obra e a sua exploração são compatíveis com a manutenção dos valores ecológicos e da 
paisagem, não comprometendo o seu interesse turístico. 

A concepção do Aproveitamento foi condicionada pela impressionante beleza natural das 
Quedas (Fotos 1 e 2) que conferem à região elevadas potencialidades turísticas, tendo sido uma 
preocupação fundamental a salvaguarda dos aspectos paisagísticos da região. 

 

 
 

Foto 1 – Cachoeiras do Binga (margem direita) vista de jusante. 
 

 
 
 



6º SILUSBA – Simpósio de Hidráulica e Recursos Hídricos dos Países de Língua Oficial Portuguesa 

 417

 
 

Foto 2 – Cachoeiras do Binga (margem esquerda) vista de jusante 
 
Os mais importantes rios da província do Kwanza Sul são o Rio Longa, o Rio Queve e o Rio 

N’Gunza, apresentando os dois primeiros um elevado potencial hidroeléctrico. Contudo, como o 
objectivo do aproveitamento foi o fornecimento a curto prazo de energia eléctrica às cidades do Sumbe 
e de Porto Amboim, tendo sido a potência instalada definida em função das necessidades actuais e 
futuras próximas dessas duas cidades, por uma razão de proximidade e, consequentemente, de 
economia, optou-se por dar prioridade ao Rio Queve visto que este rio desagua no Oceano Atlântico 
entre estas duas cidades. 

O aproveitamento é do tipo fio de água puro, sem armazenamento, aproveitando a queda natural 
imposta pela existência das Cachoeiras. 
 
2- NECESSIDADES 
 

A alimentação de energia eléctrica às cidades do Sumbe e Porto Amboim é realizada, 
actualmente, através de vários geradores a Diesel. 

De acordo com as informações obtidas através do Centro de Exploração do Kwanza Sul, para o 
conjunto das cidades acima referidas, a potência de ponta é, actualmente, de 4 MW, prevendo-se que, 
num futuro próximo, seja necessário mais 1 a 2 MW. 

Para estas duas cidades, o Centro de Exploração do Kwanza Sul estimou que se gastariam, por 
mês, cerca de 650.000 litros de Diesel. Contabilizando o custo do Diesel a 2 Kz/litro (valor de 2001), 
seriam gastos 1.300 000 Kz por mês, ou 15.600 000 kz por ano (≈ 709. 100 USD). 

O Centro de Exploração do Kwanza Sul, prevê que as necessidades de potência garantida para 
o futuro próximo, caso a energia seja disponibilizada à população, se aproximem de 6 MW. 
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3- ESTUDOS ANTECEDENTES 
 

No início do projecto foi realizada uma revisão bibliográfica, tendo-se consultado as seguintes 
publicações: 

I) ENERGOPROJEKT, (1983) - “Sumário dos Recursos Energéticos de Angola”; 
II) Lázaro, Dália (1983) - “Aproveitamento de Recursos Hidráulicos – Bacias Hidrológicas 

entre os Rios Kwanza e Catumbela”, Palestra promovida pela TECNOPROJECTO, UEE  
III) Soares, Afonso Sousa (1966) - “Esquema Geral de Aproveitamento Hidráulico do Queve”, 

revista “Fomento”. 
Seguidamente, apresentam-se, através de transcrições, as principais conclusões dos estudos 

referidos no que concerne ao potencial hidroeléctrico do rio Queve. 
 

PUBLICAÇÃO I  
(ENERGOPROJEKT, (1983) - “Sumário dos Recursos Energéticos de Angola”). 
 
Dados sobre os principais aproveitamentos hidroeléctricos potenciais do rio Queve. 

 
Albufeira 

Aproveitamento Área da bacia 
hidrográfica NPA Volume 

útil 

Caudal 
regularizado 

Queda 
bruta 

Potência 
a 

instalar 

Energia 
média 
anual 

 km2 m 106m3 m3/s m MW GWh 

Caivole  
9336 1390 1600 98 55 70 325 

Cafula 19040 1260 1100 164 230 540 2623 
Dtiundumbo 19420 1040 15 164 100 235 1150 
Dala 19450 950 22 164 205 510 2494 
Benga 19650 755 180 164 335 815 4030 
Capunda 20170 440 16 164 150 380 1855 
Balalunga 20660 195 2 164 110 275 1343 
Quedas do 
Binga  

20760 90 15 164 80 195 960 

Total       3020 14780 
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PUBLICAÇÃO II 

LÁZARO, Dália (1983) - “Aproveitamento de Recursos Hidráulicos – Bacias Hidrológicas entre os Rios 
Kwanza e Catumbela”, Palestra promovida pela TECNOPROJECTO, UEE. 
 
Aproveitamentos seleccionados na bacia do Rio Queve 

 
Energia produtível 

anual 
(GWh) Rio Escalão Altura da 

barragem 

Comprimento 
do circuito 
hidráulico 

(km) 

Altura de 
queda (m) 

Potência 
instalada 

(MVA) 
Garantida Média 

Queve 

Caoivole 
Cafula 
Utiundumbo 
Dala 
 
Benga 
Capunda 
Balabunga 
Quedas do Binga 

65 
45 
55 
70 

 
110 
50 
15 
20 

- 
8,5 
1,8 
6,5 

 
9,2 
3,2 
3,2 
0,7 

45 
205 
90 

195 
 

325 
150 
105 
80 

84 
675 
294 
640 

 
1002 
476 
345 
246 

275 
2 115 
927 

1 998 
 

3 132 
1 494 
1 080 
765 

325 
2 623 
1 150 
2 494 

 
4 030 
1 855 
1 343 
960 

Total  - - 1 195 3 762 11 786 14 780 
 

Para regularização dos caudais consideram-se duas grandes albufeiras: Caoivole e Cafula com, 
respectivamente, 1600 e 1 100 hm3 de capacidade útil. 

Entre os vários aproveitamentos seleccionados destaca-se as Cachoeiras da Binga, no rio 
Queve: Barragem de 20 m de altura, albufeira com a capacidade útil de 15 hm3, queda de 80 m. 
Derivação para rega, dominando uma vasta área de cerca de 46 000 hectares, dos quais 22 000 se 
destinam a aproveitamento agrícola intensivo. Central, a instalar por fases, dimensionada para 
2x33 MVA mais 2x90MVA, abastecida duma câmara de carga por condutas forçadas metálicas 
independentes. 

Primeira fase de construção: barragem e circuito hidráulico até à câmara de carga, uma só 
conduta forçada e um grupo de 33 MVA. O caudal mínimo garantido, apenas com a regularização 
própria, de 38 m3/s satisfaz a produção da potência média diária – 30 m3/s – e a rega do bloco de 5 400 
hectares da planície Chol – Chol. 

Com o desenvolvimento do aproveitamento do rio Queve a montante, o caudal regularizado 
mínimo atinge os 164 m3/s suficiente para garantia duma potência superior a 100 MW, produção média 
anual de 960 GWh e possibilidades de regadio, por gravidade, de 11 400 hectares seleccionados na 
encosta e aproveitamento dos 10 000 hectares na zona baixa, entre a base das Cachoeiras e a 
confluência do rio Carlaongo, aquele condicionado à regularização dos caudais afluentes. 
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PUBLICAÇÃO III 
SOARES, Afonso Sousa (1966) - “Esquema Geral de Aproveitamento Hidráulico do Queve” , revista 
“Fomento”. 
 
Aproveitamentos hidroeléctricos previstos 

 
Energia produtível anual 

(GWh) Aproveitamento 
Altura de 
barragem 

(m) 

Comprimento 
cir. hid. (m) 

Altura de 
queda (m) 

Potência 
instalada 

(MVA) Garantida Média 

Caoivole 60 - 55 60 270 330 

Cafula 40 8,2 220 520 2400 3080 
Utiundumbo 50 1,5 90 230 1050 1350 
Dala 70 6,2 195 500 2270 2950 
Benga 105 3,1 130 330 1520 1960 
Cutoma 85 2,5 185 470 2160 2780 
Capunda 50 3,6 150 370 1700 2190 
Balalunga 10 3,2 105 270 1220 1570 
Cachoeiras da 
Binga 20 0,7 80 190 870 1130 

Total   1210 2940 13460 17340 

 
As Cachoeiras da Binga constituem, entre todos os locais de barragem incluídos no esquema, o 

que apresenta melhores características naturais. Com efeito, uma obra de apenas 20 metros de altura 
possibilita o aproveitamento simultâneo, hidroeléctrico de 75 metros de queda e hidroagrícola de 
milhares de hectares de terrenos adaptáveis ao regadio. 

Para produção de energia eléctrica concebeu-se, em fase subsequente, uma central com 
36 MVA abastecida desde a câmara de carga por uma conduta metálica com a reduzida extensão de 
360 metros. Esta potência corresponde ao aproveitamento dos caudais mínimos de estiagem para uma 
regularização semanal, possível na albufeira, com capacidade útil de 18x106 m3 equivalente a 2 GWh. 

A conclusão deste escalão com a potência instalada de 190 MVA, corresponderia às 
possibilidades hidráulicas totais, atingindo a sua produção 1130 GWh na média dos anos com a 
garantia de 870 GWh. 
 
4- RESUMO DO ESTUDO HIDROLÓGICO 
 

A bacia hidrográfica do rio Queve está localizada na região média do território de Angola, 
desenvolvendo-se de Sul-Norte para Oeste até atingir o Oceano Atlântico. A bacia do rio Queve está 
limitada a Norte pela bacia do Longa, a Oeste pela bacia do rio Kwanza e a Sul pelas bacias do 
Cunene, Balonbo e N’Gunza. 

A área da bacia hidrográfica do rio Queve junto à foz é de 22 862 km2, representando 
aproximadamente 2% da área do país, que é da ordem dos 1,25 × 106 km2. Desde a sua nascente à 
cota de 1750 m, perto da cidade de Huambo, até à sua foz no Atlântico, ao sul do Porto Amboím, o rio 
Queve desenvolve o seu curso numa extensão de 500 km. Os seus maiores afluentes são o rio Cuvira 
(com a superfície da bacia de 2 410 km2) e Cunhangama (com área da bacia de 1 365 km2). 

A orografia da bacia do rio Queve pode ser dividida em três regiões. A primeira, região de 
montante, representada por uma zona planáltica, pouco acidentada, com altitudes entre os 1 800 m e 
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1 250 m. O rio desenvolve-se nesta primeira fase durante aproximadamente 380 km entre as cotas 
1 250 m e 1 750 m. A inclinação média do rio é de 1,25 0/00, apresentando pequena capacidade de 
escoamento sendo frequente e prolongada a inundação dos terrenos marginais.  

A transposição do planalto é feita em aproximadamente 80 km, com um desnível de 1 200  m, 
representando um troço no rio com um declive médio de 15 0/00 sobre rochas graníticas com presença 
de rápidos e quedas verticais de dezenas de metros de altura, terminando nas Cachoeiras do Binga, 
local escolhido para a implantação do aproveitamento. 

No último troço, de 40 km de extensão, o rio apresenta-se meanderizado sobre solos de aluvião 
e sem capacidade de escoamento dos caudais afluentes. As pequenas linhas de água das bacias 
hidrográficas da zona litoral apresentam um regime de caudais irregulares. 

O escoamento anual foi avaliado para o ano hidrológico que começa dia 1 de Outubro e termina 
no dia 30 de Setembro do ano seguinte. No presente estudo utilizaram-se os registos de caudal médio 
diário obtidos para o período de 1966/67 a 1972/73 na estação hidrométrica das Cachoeiras do Binga.  

A média dos caudais médios anuais neste período foi de 173,3 m3/s. Estes caudais são 
aproximados aos apresentados no estudo desenvolvido pela Tecnoprojecto U.E.E. (1983) que são da 
ordem dos 205 m3/s e dos apresentados em Energoprojeckt (1983), que são da ordem dos 220 m3/s.  

Analogamente ao que foi verificado noutros estudos, observa-se que o regime de caudais neste 
rio apresenta valores mínimos em fins de Setembro, um lento crescimento com as primeiras chuvas 
nos meses de Outubro e Novembro, valores máximos entre Dezembro e Abril e um decréscimo regular 
até Setembro quando não se verifica ocorrência de precipitação. 

Na sua distribuição ao longo do ano verifica-se que o regime de caudais apresenta a forma 
aproximada de duas grandes ondas de cheia, resultantes dos picos de precipitação. Observa-se, 
também, que 65% do escoamento ocorre no semestre húmido.  

O valor máximo de caudal médio diário verificado no período em estudo foi de 595,2 m3/s, 
ocorrido a 27 de Março de 1969 e o valor mínimo de 30,2 m3/s ocorreu a 8 de Outubro de 1972. Estes 
valores são equivalentes aos verificados por Almeida e Silveira (1974) de 695 e 21 m3/s, 
respectivamente.  

No estudo conduzido pela Tecnoprojecto (1983), foi estimado um caudal de cheia afluente à 
zona das Cachoeiras do Binga, da ordem dos 4 000 m3/s para um período de retorno de 1 000 anos. Já 
em Soares (1966) o caudal de máxima cheia provável nas estações hidrométricas das Cachoeiras da 
Binga foi calculado em 4 500 m3/s. Estes valores são equivalentes aos obtidos na análise estatística 
dos registos de caudais efectuada neste estudo, que são da ordem dos 4 682 m3/s para um período de 
retorno de 1 000 anos. 

Os caudais avaliados pelo modelo de simulação são bastante superior aos anteriormente 
referidos, tendo-se obtido para os períodos de retorno de 100, 500 e 1000 anos os caudais 5 867, 
7 929 e 8 855 m3/s, respectivamente. 
 
5- JUSTIFICAÇÃO ECONÓMICA 
 

Para comprovar a viabilidade económica do aproveitamento utilizou-se um modelo 
computacional que permite calcular, em função do custo do aproveitamento, da sua produção e das 
condições financeiras do seu pagamento, o custo de produção e injecção na rede do kWh. Este valor, 
comparado com os valor de venda de referência da ENE permite avaliar a viabilidade do 
aproveitamento. 

O modelo foi corrido para a fase inicial que prevê a instalação de duas turbinas com um total de 
potência instalada de 4 000 kW, salientando-se que a infraestrutura fica preparada para a instalação 
futura de mais 2 000 kW. 

Conforme se pode verificar nas folhas de resultados do modelo apresentado no Anexo 1 a 
produção garantida (admitindo uma interrupção dos grupos de 10% do tempo) é de 31.34 GWh sendo 
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a energia anual bruta (sem interrupção dos grupos) 35.04 GWh e a produção anual provável (com 5% 
da interrupção dos grupos) 33.29 GWh. 

O custo total do aproveitamento foi estimado em 13 720 000 USD. 
Previram-se dois cenários de amortização: a 10 e 15 anos. A taxa de juro foi fixada em 5%. 
Conforme é possível verificar os valores do KWh para a amortização a 10 anos e 15 anos são 

respectivamente 0.067 USD e 0.049 USD. 
Sendo o valor de referência de venda da ENE à EDEL (como exemplo) de 0.048 USD, verifica-

se que o aproveitamento é já viável, com um período de amortização a 15 anos. 
Refere-se que esta análise foi realizada com base numa estimativa do custo de obra que não 

tem uma base firme, devido à inexistência de preços de mercado estáveis em Angola e à dificuldade de 
extrapolação dos preços internacionais para o mercado Angolano. 
 
6- CARACTERÍSTICAS DO APROVEITAMENTO 
 

O aproveitamento será basicamente constituído por uma estrutura de captação – tomada de 
água – na parte superior das quedas, seguida da adução com duas condutas forçadas, até à central 
onde está prevista a instalação nesta fase de dois grupos geradores de 2000 kW cada, equipados com 
turbinas Francis, ficando prevista numa segunda fase a instalação de um terceiro grupo idêntico.(ver 
Figura 1). São as seguintes as características gerais do aproveitamento: 

Açudes de Derivação 
−−−− 

  

 Quatro pequenos açudes galgáveis em betão ciclóplico com uma altura máxima de 2.0 m; 
−−−− 

  

 Cota da crista dos descarregadores ............................................................................. 98.00 
−−−− 

  

 Nível de Máxima Cheia (NMC) para um período de retorno de 
500 anos (Q = 7929 m3/s)........................................................................................ 103.5 
1000 anos (Q = 8855 m3/s)...................................................................................... 103.8 

Tomada de Água 
−−−− 

  

 Canal de aproximação escavado na rocha com cota inicial de 96.00 e cota final de 95.50 
−−−− 

  

 Nível mínimo de exploração (NME) 97.50 
−−−− 

  

 Pré-grelha com afastamento entre barras (pilares de 30 cm de diâmetro) de 44 cm 
−−−− 

  

 Ranhuras para instalação de comportas ensecadeiras a jusante da pré-grelha; 
−−−− 

  

 Duas tomadas independentes equipadas com grelhas finas com área de 2.40 x 2.60 m2, 
(espaçamento entre barras de 2.5 cm), limpa grelhas automáticos com detectores de 
colmatação e com comportas planas com accionamento por servo-motor para isolamento do 
circuito hidráulico 

Descarga de Fundo 
−−−− 

  

 Localizada a montante das entradas das tomadas de água; 
−−−− 

  

 Diâmetro Φ1000 mm; 
Condutas Forçadas 
−−−− 

  

 Duas condutas paralelas; 
−−−− 

  

 Diâmetro ................................................................................................................ 1 500 mm 
−−−− 

  

 Comprimento ............................................................................................................ 494.0 m 
−−−− 

  

 Maciços envolvendo as duas condutas .................................................................... 11 unid. 
Central 
−−−− 

  

 (2+1) turbinas Francis iguais de eixo horizontal (serão instaladas inicialmente duas turbinas 
sendo a terceira instalada quando for julgado necessário); 

−−−− 

  

 Caudal nominal de cada turbina ............................................................................... 4.2 m3/s 
−−−− 

  

 Queda bruta para o nível a montante 100.50............................................................ 66.50 m 
−−−− 

  

 Queda útil para o caudal máximo ............................................................................. 62.98 m 
−−−− 

  

 Potência de cada turbina / gerador ......................................................2 000 kW / 2 350 kVA
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Figura 1 – Aproveitamento das quedas do Binga. Planta e Perfil 
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7- ASPECTOS PARTICULARES A REALÇAR  
 

A concepção das obras de engenharia civil está condicionada ao impacte ambiental que estas 
irão provocar, nas suas diferentes fases (construção, exploração e abandono ou demolição), a curto, 
médio e longo prazos. 

O aproveitamento hidroeléctrico, objecto do presente artigo, é, do ponto de vista dos autores, um 
bom exemplo no que se refere à preservação do ambiente na generalidade dos seus descritores. 

Conforme já se referiu, o local das Quedas do Binga apresenta uma impressionante beleza 
natural, conforme se pode verificar nas Fotos 1 e 2, conferindo a toda a zona envolvente elevadas 
potencialidades turísticas. Este aspecto condicionou de forma significativa a concepção das obras. 

Em estudos anteriores, conforme se descreveu no ponto 3, previa-se para o local das Quedas 
um aproveitamento com potência instalado da ordem de 195 MW (Caudal derivável de 164 m3 /s) de 
acordo com ENERGOPROJEKT (1983), 246 MW de acordo com Lázaro (1983) e 190 MW no estudo 
de Soares (1966). Previa-se nos dois últimos estudos uma barragem de 20 m de altura, localizada 
imediatamente a montante das Quedas. 

As soluções preconizadas iriam, caso fossem realizadas, comprometer de forma irreversível a 
paisagem do local e provocar gravíssimos impactes ambientais. 

O enorme potencial hidroeléctrico do rio Queve, avaliado pelos estudos anteriores entre 
2940 MVA e 3762 MVA, permite a consideração futura de grandes aproveitamentos hidroeléctricos 
noutros locais com muito menores impactes. 

Para o local dos fundos de Binga foi projectado um aproveitamento que permite a satisfação 
actual e futura próxima da região envolvente das cidades do Sumbe e Porto Amboim, e que não 
compromete as potencialidades ambientais e turísticas do local. 

Para as diversas componentes da obra referem-se seguidamente as opções consideradas e 
respectivas justificações: 
a) Açude 

Os açudes projectados tem como única função garantir um nível mínimo para a derivação do 
caudal para a tomada de água, tendo sido implantados em locais onde já existem pequenos rápidos 
que se formam devido a afloramentos rochosos  

A altura máxima dos açudes é da ordem de 1,5 m, e, devido ao caudal derivado ser inferior ao 
caudal mínimo no rio, estarão sempre submersos. 

Esta opção por açudes de derivação que praticamente constituem um nivelamento dos 
afloramentos rochosos existentes tem as seguintes consequências: 

−−−− 

  

 ausência de capacidade de armazenamento, evitando a retenção de sedimentos e nutrientes 
e a alteração das propriedades físico-químicas da água; 

−−−− 

  

 não se alteram os níveis da água em cheia, evitando deslocações das populações; 
−−−− 

  

 não se verificam alterações nos habitates nem impactes na fauna e flora; 
−−−− 

  

 não existe qualquer impacte na paisagem. 
b) Tomada de Água 

Esta estrutura está implantada na margem direita, sendo completamente enterrada, não 
provocando, por isso, qualquer impacte visual.  

O caudal máximo derivado(12,6 m3/s) é inferior ao caudal mínimo (30,2 m3/s) e muito inferior ao 
caudal médio no rio (173,2 m3/s), não sendo significativa a alteração do regime de caudais. 
c) Condutas forçadas 

As condutas são enterradas ao longo de toda a sua extensão pelo que, na fase de exploração, e 
após se recuperar a vegetação rasteira existente, não provocarão alterações na paisagem 
significativas. 
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d) Central 
O edifício da central será construído encastrado na encosta da margem direita, sendo fácil, 

através de um arranjo paisagístico adequado, integrá-lo na paisagem. 
O canal de restituição aproveitará uma linha de água existente. 

e) Linha de transporte 
As linhas de transporte já existem, sendo apenas necessária a sua recuperação. 

f) Acessos 
O aproveitamento é cruzado pela estrada da Gabela que se encontra em bom estado.  
Os acessos à central e tomada de água serão em terra batida e resultarão de recuperações de 

caminhos existentes. 
Do que anteriormente foi referido, é possível constatar o cuidado tido na concepção do 

aproveitamento, não inviabilizando outras utilizações e minimizando os impactes ambientais, com 
realce para a paisagem e populações ribeirinhas. 
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RESUMO 
Demonstra-se, de uma forma sucinta, algumas técnicas estatísticas utilizadas no estudo da evolução 
temporal dos parâmetros de qualidade da água da Albufeira de Castelo de Bode, captada pela EPAL, 
para abastecimento público. 
São apresentados os principais resultados obtidos a partir da análise das séries temporais dos 
descritores mais relevantes observados nos 5 pontos de colheita analisados nos 2 Laboratórios da 
EPAL: Central e Asseiceira.   
O trabalho dividiu-se nos seguintes pontos: 

a) Construção de uma base de dados 
b) Análise exploratória dos dados, que consistiu na detecção de eventuais lacunas nas séries, 

tipos de sazonalidade, valores anómalos, número de valores abaixo do limite de detecção e 
outras especificidades,  

c) Visualização das séries temporais utilizando para o efeito operadores de atenuação robustos 
d) Análise de tendências com correcção de sazonalidade e determinação do valor de variação   

anual de acréscimo ou decréscimo da concentração de cada parâmetro. 
 
 
 
Palavras-chave: Albufeira, Qualidade da água, Análise de Tendências, LOWESS 
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1. INTRODUÇÃO 
O CVRM - Centro de Geossistemas do Instituto Superior Técnico colabora desde 1997 com a Empresa 
Pública das Águas Livres (EPAL) em estudos estatísticos sobre dados de qualidade da água destinada 
ao consumo humano, observadas em captações, quer superficiais (Valada, Castelo de Bode), quer 
subterrâneas ( Ota, Alenquer, Alviela).  
O objectivo final deste estudo é a análise e detecção das tendências de evolução dos valores de 
parâmetros de qualidade da água, observados durante um período de tempo significativo, no contexto 
das políticas de controlo da qualidade da água destinada ao consumo humano e à luz das directivas 
nacionais e comunitárias. 
Procurou-se de igual modo analisar o grau de influência que, factores exógenos relevantes como a 
pluviosidade, os caudais de escoamento e os níveis de água de albufeiras possam ter em algumas das 
tendências detectadas. 
Estão também dentro dos objectivos específicos a optimização dos planos de amostragem existentes. 
As típicas idiossincrasias dos dados de qualidade da água (muitos dos valores estão reportadas abaixo 
do limite de detecção e algumas distribuições estatísticas são fortemente assimétricas) invalidam a 
utilização de técnicas matemáticas convencionais (leia-se não paramétricas ), já que estas poderão 
contribuir para uma leitura enviesada das séries temporais observadas. 
Desta forma a aplicação de um corpo estatístico mais robusto, constituído por ferramentas não 
paramétricas, torna-se quase inevitável para uma correcta análise de todos os fenómenos observados 
na evolução temporal dos descritores de qualidade da água, desde o parâmetro pH ao parâmetro 
coliformes totais. 
Está fora do âmbito desta comunicação apresentar todos os conceitos teóricos destas técnicas 
estatísticas. Consequentemente o leitor é convidado a consultar algumas das obras referenciadas na 
bibliografia, em especial HELSEL e HIRSCH (1995).  
Todas as estas técnicas têm sido amplamente aplicadas a casos de estudo portugueses envolvendo 
diversos tipos de variáveis hidrológicas, hidrogeológicas e hidroquímicas. Podem ser encontradas 
algumas dessas aplicações nas seguintes referências: RIBEIRO e MACEDO (1996), LOPES e RIBEIRO 
(1996), BARROS e RIBEIRO (1997), LOURENÇO e RIBEIRO (1999), RIBEIRO e LOURENÇO (1999), RIBEIRO 
et al. (1999), RIBEIRO (2000), RIBEIRO e BENOLIEL (2000), RIBEIRO et al., (2002) e LOURENÇO e 
RIBEIRO (2003). 
   
2. ANÁLISE EXPLORATÓRIA DE DADOS  

A amostragem da EPAL na Albufeira de Castelo de Bode é efectuada num ponto de captação a  
cinco níveis de profundidade diferentes: do local mais superficial (CBNV0) ao mais profundo (CBNV4). 
A base de dados resultante é bastante extensa possuindo registos desde 1990 com periodicidades que 
vão desde várias observações diárias até monitorizações anuais.  
Uma análise preliminar dos dados consistiu na determinação do número de análises efectuadas e 
lacunas, do número de  valores erróneos e dos limites de detecção registados, na percentagem de 
amostras que se encontram abaixo desses limites, dos tipos de sazonalidade, nas alterações na 
frequência de amostragem, etc..  

Após essa análise primária, foi realizada uma primeira triagem que permitiu passar de 163 
parâmetros de qualidade analisados no Laboratório Central, por cada um dos cinco níveis de 
amostragem, para 46 parâmetros. O mesmo processo foi aplicado para a matriz de dados analisados 
no Laboratório da Asseiceira. Neste caso a matriz inicial, constituída por 58 parâmetros de qualidade 
para cada um dos níveis, foi reduzida a 49 parâmetros. 

Os principais parâmetros estudados foram os seguintes: 
Temperatura, cor, turvação, cheiro, condutividade eléctrica, pH, alcalinidade, dureza total, anidrido 
carbónico livre, dureza cálcica, oxigénio dissolvido, carência bioquímica de oxigénio, carência química 
de oxigénio, oxidabilidade, sólidos dissolvidos totais, sólidos suspensos totais, cálcio, magnésio, sódio, 
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potássio, cloreto, sulfato, azoto Kjedahl, azoto amoniacal, nitrito, nitrato, sílica, ferro, alumínio, 
manganês, fluoreto, fósforo, arsénio, bário, cobre, zinco, carbono orgânico total, radioactividade, 
germes totais (37 e 22ºC), coliformes totais, coliformes fecais, estreptococos fecais, clostridius 
sulfirredutores e salmonelas. 
Quanto à amostragem realizada há a enfatizar o seguinte: 
 - no Laboratório Central, onde o período analisado decorreu de Janeiro de 1990 a Dezembro 
de 1999, foram detectados 2 períodos onde existe ausência de dados: Agosto de 1992 a Março de 
1994 e Abril de 1990 a Dezembro de 1991; 
 - no Laboratório da Asseiceira, onde o período analisado decorreu de Agosto de 1988 a 
Dezembro de 1999, não foram detectadas lacunas significativas. 
 
Com o objectivo de comparar as medianas e as medidas de dispersão dos dados recolhidos nos 5 
pontos de observação foram construídos diagramas de extremos e quartis múltiplos para todos os 
descritores. Os resultados obtidos mais relevantes foram os seguintes: 
 

1. Observa-se em geral um decréscimo da mediana desde o nível superior até ao nível inferior 
nos seguintes descritores: temperatura, condutividade eléctrica, pH, alcalinidade, CBO5 ( ver 
fig.1) , sódio, magnésio, germes totais, coliformes totais e fecais e estreptococus fecais; 

 

 
Figura 1 – Diagramas de extremos e quartis observados nos 5 pontos de monitorização na 
captação de Albufeira de Castelo de Bode, para o descritor CBO5.  
 
 
2. Observa-se um aumento da mediana desde o nível superior até ao nível inferior nos seguintes 

descritores: CO2, nitrato (Fig.2) e sílica. 
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Figura 2 – Diagramas de extremos e quartis observados nos 5 pontos de monitorização na 
captação da Albufeira de Castelo de Bode, para o descritor NO3.  
 
 
3. Como era esperado, observa-se um decréscimo da dispersão em profundidade nos valores de 

temperatura, estimada pela distância inter-quartis (fig. 3). 
 
 

 
 
Figura 3 – Diagramas de extremos e quartis observados nos 5 pontos de monitorização na 
captação da Albufeira de Castelo de Bode para o descritor temperatura.
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3.  VISUALIZAÇÃO DE SÉRIES TEMPORAIS  
 
Uma primeira visualização das séries cronológicas evidenciou com nitidez três aspectos relevantes: 
 

1. um padrão semelhante observado em todos os cinco locais de captação e para quase todos os 
parâmetros, como é visível na série do descritor NO3 ( figura 4)  

 
2. uma sazonalidade em alguns parâmetros, reflectindo a influência do factor climático (visível 

ainda na figura 4); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4 - Gráfico que mostra a evolução do parâmetro nitrato (mg/l) nos cinco níveis de captação 
(CBNV0 – nível mais superficial; CBNV4 – nível mais profundo) 

 
 
 

3. uma descontinuidade no andamento das séries temporais detectada no início de 1996. Este 
aspecto é, claramente visível nos dados analíticos provenientes dos 2 laboratórios, nas séries 
de condutividade eléctrica, alcalinidade, dureza total, sólidos dissolvidos totais (fig. 5), cálcio e 
nitrato e que se reflecte num decréscimo súbito dos valores, à excepção do nitrato onde se 
verifica uma subida dos valores. 
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Figura 5 - Gráfico que mostra a evolução do parâmetro sólidos dissolvidos totais nos cinco níveis de 
captação (CBNV0 – nível mais superficial; CBNV4 – nível mais profundo). Dados provenientes do 
Laboratório da Asseiceira 

Para facilitar a visualização do padrão temporal dominante nas séries cronológicas, foi utilizado 
um operador de atenuação robusto designado por LOWESS (CLEVELAND e DEVLIN 1988). A figura 6 
representa a forma como este operador consegue realçar o padrão dominante na série cronológica de 
NO3, representada na figura 4, mostrando claramente que a tendência global de evolução temporal 
daquele descritor é claramente de descida ao longo do período analisado.  
 

A sua robustez é ainda mais nítida em casos onde se analisam série temporais contendo 
valores bastantes irregulares  como é o caso de séries de parâmetros bacteriológicos. Nesses casos a 
utilidade da aplicação prática deste tipo do operador é inquestionável (comparar as figuras 7 e 8 para o 
caso dos Coliformes Totais).  Em ambos os casos apresentados o factor de atenuação foi de 0.35, um 
valor a partir do qual as variações sazonais praticamente desaparecem.   
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Figura 6 - Gráfico que representa a evolução do nitrato (mg/l) 
nos cinco níveis de captação após aplicação do operador de atenuação LOWESS  

(CBNV0 – nível mais superficial; CBNV4 – nível mais profundo) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Gráfico que mostra a evolução do parâmetro Coliformes Totais. nos cinco níveis de captação 
(CBNV0 – nível mais superficial; CBNV4 – nível mais profundo) 
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Figura 8 - Gráfico que representa a evolução do parâmetro Coliformes Totais  
nos cinco níveis de captação após aplicação do operador de atenuação LOWESS  

 
Este operador, embora permita realçar as grandes tendências de evolução temporal, não possibilita 
contudo quantificar o grau de significância  e a magnitude da tendência detectada. Isto só é possível 
utilizando técnicas estatísticas robustas de análise de tendências como se descreve no capítulo 
seguinte. 
 
4. ANÁLISE DE TENDÊNCIAS  
Para a análise de tendências utilizou-se de forma conjuntiva o teste de Mann-Kendall (MANN,1945; 
KENDALL,1975) para determinar o grau de significância estatística da tendência detectada e o método 
de  regressão robusta de Thiel-Sen (THIEL,1959; Sen,1968) para calcular a magnitude (declive) da 
variação mensal dos valores observados. 
Em quadros de síntese estão expressos, para cada uma das variáveis analisadas, para os 5 locais de 
colheita e para os 2 laboratórios: a direcção da tendência detectada, com o símbolo � , caso haja 
subida, com o símbolo �,  caso tenha sido detectada uma descida significativa e com o  símbolo ↔↔↔↔ 
caso não tenha sido detectada qualquer tendência significativa. É ainda mostrado o valor do declive 
estimado em unidades por período de tempo amostrado.  
As tabelas 1 e 2 mostram os resultados obtidos para os descritores NO3 e CQO.  
No primeiro caso foi detectada uma tendência significativa de descida da concentração de nitrato, de 
forma global, para todos os pontos de captação, excepto em CBNV2, da ordem dos 0.006 mg/l/mês, 
embora mensalmente essa tendência não seja estatisticamente representativa. 
Por sua vez no 2º caso a análise evidenciou unicamente uma tendência de subida da ordem  dos 0.067 
mg/l/mês unicamente no ponto de captação mais profundo. 
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 nível 0 1 2 3 4 

Declive -0.008 -0.010 -0.007 -0.006 -0.004 
JAN Tendência ↔↔↔↔ 

  

 ↔↔↔↔ 

  

 ↔↔↔↔ 

  

 ↔↔↔↔ 

  

 ↔↔↔↔ 

  

 

Declive -0.005 -0.004 -0.003 -0.003 -0.002 

FEV Tendência ↔↔↔↔ 

  

 ↔↔↔↔ 

  

 ↔↔↔↔ 

  

 ↔↔↔↔ 

  

 ↔↔↔↔ 

  

 

Declive -0.004 -0.008 -0.005 -0.006 -0.005 
MAR Tendência ↔↔↔↔ 

  

 ↔↔↔↔ 

  

 ↔↔↔↔ 

  

 ↔↔↔↔ 

  

 ↔↔↔↔ 

  

 

Declive -0.009 -0.004 -0.003 -0.007 -0.007 ABR Tendência ↔↔↔↔ 

  

 ↔↔↔↔ 

  

 ↔↔↔↔ 

  

 ↔↔↔↔ 

  

 ↔↔↔↔ 

  

 

Declive -0.013 -0.006 -0.003 -0.005 -0.014 MAI Tendência ↓↓↓↓ 

  

 ↔↔↔↔ 

  

 ↔↔↔↔ 

  

 ↔↔↔↔ 

  

 ↔↔↔↔ 

  

 

Declive -0.011 -0.008 -0.003 -0.008 -0.009 JUN Tendência ↔↔↔↔ 

  

 ↔↔↔↔ 

  

 ↔↔↔↔ 

  

 ↔↔↔↔ 

  

 ↔↔↔↔ 

  

 

Declive -0.007 -0.009 0.002 -0.006 -0.008 JUL Tendência ↔↔↔↔ 

  

 ↔↔↔↔ 

  

 ↔↔↔↔ 

  

 ↔↔↔↔ 

  

 ↔↔↔↔ 

  

 

Declive -0.010 -0.010 0.004 -0.007 -0.004 AGO Tendência ↔↔↔↔ 

  

 ↔↔↔↔ 

  

 ↔↔↔↔ 

  

 ↔↔↔↔ 

  

 ↔↔↔↔ 

  

 

Declive -0.005 -0.015 -0.002 -0.007 -0.007 SET Tendência ↔↔↔↔ 

  

 ↔↔↔↔ 

  

 ↔↔↔↔ 

  

 ↔↔↔↔ 

  

 ↔↔↔↔ 

  

 

Declive -0.005 -0.006 -0.002 -0.006 -0.006 OUT Tendência ↔↔↔↔ 

  

 ↔↔↔↔ 

  

 ↔↔↔↔ 

  

 ↔↔↔↔ 

  

 ↔↔↔↔ 

  

 

Declive -0.003 -0.003 0.002 -0.007 -0.008 NOV Tendência ↔↔↔↔ 

  

 ↔↔↔↔ 

  

 ↔↔↔↔ 

  

 ↓↓↓↓ 

  

 ↔↔↔↔ 

  

 

Declive -0.001 -0.001 -0.001 -0.002 0.002 DEZ Tendência ↔↔↔↔ 

  

 ↔↔↔↔ 

  

 ↔↔↔↔ 

  

 ↔↔↔↔ 

  

 ↔↔↔↔ 

  

 

Declive -0.006 -0.006 -0.002 -0.006 -0.006 TOT. 
Tendência ↓↓↓↓ 

  

 ↓↓↓↓ 

  

 ↔↔↔↔ 

  

 ↓↓↓↓ 

  

 ↓↓↓↓ 

  

 

Tabela 1 Análise de Tendências da concentração de nitrato 

 nível 0 1 2 3 4 

Declive 0.022 0.156 0.231 0.049 0.120 
JAN Tendência ↔↔↔↔ 

  

 ↔↔↔↔ 

  

 ↔↔↔↔ 

  

 ↔↔↔↔ 

  

 ↔↔↔↔ 

  

 

Declive -0.038 -0.022 0.026 -0.014 0.051 

FEV Tendência ↔↔↔↔ 

  

 ↔↔↔↔ 

  

 ↔↔↔↔ 

  

 ↔↔↔↔ 

  

 ↔↔↔↔ 

  

 

Declive -0.026 0.079 -0.029 0.000 0.008 
MAR Tendência ↔↔↔↔ 

  

 ↔↔↔↔ 

  

 ↔↔↔↔ 

  

 ↔↔↔↔ 

  

 ↔↔↔↔ 

  

 

Declive -0.023 -0.029 -0.049 -0.052 -0.196 ABR Tendência ↔↔↔↔ 

  

 ↔↔↔↔ 

  

 ↔↔↔↔ 

  

 ↔↔↔↔ 

  

 ↔↔↔↔ 

  

 

Declive 0.008 0.108 0.138 0.169 0.097 MAI Tendência ↔↔↔↔ 

  

 ↑↑↑↑ 

  

 ↑↑↑↑ 

  

 ↔↔↔↔ 

  

 ↔↔↔↔ 

  

 

Declive -0.044 0.004 -0.011 0.211 0.236 JUN Tendência ↔↔↔↔ 

  

 ↔↔↔↔ 

  

 ↔↔↔↔ 

  

 ↔↔↔↔ 

  

 ↔↔↔↔ 

  

 

Declive 0.017 0.032 -0.016 0.028 0.077 JUL Tendência ↔↔↔↔ 

  

 ↔↔↔↔ 

  

 ↔↔↔↔ 

  

 ↔↔↔↔ 

  

 ↔↔↔↔ 

  

 

Declive -0.033 -0.025 -0.011 -0.100 -0.022 AGO Tendência ↔↔↔↔ 

  

 ↔↔↔↔ 

  

 ↔↔↔↔ 

  

 ↔↔↔↔ 

  

 ↔↔↔↔ 

  

 

Declive 0.025 0.097 0.123 0.161 0.183 SET Tendência ↔↔↔↔ 

  

 ↔↔↔↔ 

  

 ↔↔↔↔ 

  

 ↔↔↔↔ 

  

 ↔↔↔↔ 

  

 

Declive -0.081 -0.040 0.035 -0.030 0.006 OUT Tendência ↔↔↔↔ 

  

 ↔↔↔↔ 

  

 ↔↔↔↔ 

  

 ↔↔↔↔ 

  

 ↔↔↔↔ 

  

 

Declive 0.022 0.125 0.029 0.413 0.229 NOV Tendência ↔↔↔↔ 

  

 ↔↔↔↔ 

  

 ↔↔↔↔ 

  

  

  

 ↔↔↔↔ 

  

 

Declive 0.005 -0.033 0.167 -0.047 0.233 DEZ Tendência ↔↔↔↔ 

  

 ↔↔↔↔ 

  

 ↔↔↔↔ 

  

 ↔↔↔↔ 

  

 ↔↔↔↔ 

  

 

Declive -0.022 0.028 0.031 0.013 0.067 TOT. 
Tendência ↔↔↔↔ 

  

 ↔↔↔↔ 

  

 ↔↔↔↔ 

  

 ↔↔↔↔ 

  

 ↑↑↑↑ 

  

 

Tabela 2 Análise de Tendências do descritor CQO 
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No caso das restantes variáveis foram detectadas as seguintes tendências com significado estatístico: 
 
 -de subida: no sódio, nos coliformes totais e nos germes totais a 37ºC (somente nos níveis 
mais superficiais) 
e 
 -de descida: na oxidabilidade, no magnésio, no sulfato, no cobre e nos estreptococus fecais  
(detectada em todos os níveis) e alumínio (somente nos dois níveis mais profundos). 
 
5. INFLUÊNCIA DE FACTORES EXÓGENOS SOBRE AS TENDÊNCIAS DETECTADAS 
Algumas das tendências detectadas podem parcialmente ser explicadas com base na variabilidade 
temporal de variáveis exógenas cuja influência na evolução temporal de alguns parâmetros é em 
muitos casos determinante. 
A variável exógena seleccionada para o referente estudo foi o nível da água da Albufeira, observado no 
momento de monitorização dos descritores de qualidade da água. 

O procedimento incluiu os seguintes passos: 
a) Regressão pelo método LOWESS entre o parâmetro e o nível da água; 
b) Determinação dos resíduos de regressão, por remoção da influência da variável exógena; 
c) Análise de tendências dos resíduos de regressão. 

Uma análise preliminar dessa influência mostrou que as tendências detectadas nos parâmetros: cobre, 
germes totais 22ºC e coliformes totais podem ser parcialmente explicadas pelo parâmetro  nível da 
água. Resultados mais detalhados podem ser consultados em RIBEIRO et al. (2002). 
 
6. OUTRAS ANÁLISES  
Como complemento deve-se referir, embora não seja o objecto da presente apresentação, que outras 
análises são possíveis, utilizando estas ferramentas estatísticas como é o caso do contributo que as 
técnicas de Mann-Kendall têm na optimização de redes de monitorização (RIBEIRO et al., 1999) e a 
utilização do operador LOWESS, na optimização do plano de amostragem ( RIBEIRO et al., 2002), 
quer a nível laboratorial (identificar aqueles casos em que as séries cronológicas do mesmo parâmetro 
têm evolução semelhante nos 2 Laboratórios), quer a nível da monitorização específica (racionalizar o 
processo de amostragem, minimizando o n.º de locais de colheita tendo em conta os padrões 
temporais análogos detectados nas séries cronológicas analisadas), quer ainda a nível da frequência 
de amostragem (optimizar a periodicidade de amostragem alargando a frequência de monitorização de 
mensal para bimestral, sem perda de informação). 
 
7. CONCLUSÕES 
O estudo de tendências efectuado sobre uma amostragem de parâmetros físico-químicos, 
organolépticos e microbiológicos analisados nos Laboratórios Central e da Asseiceira mostrou 
tendências significativas de subida nos parâmetros temperatura, sódio e CQO nos níveis mais 
profundos e de coliformes totais e germes totais a 37ºC nos níveis mais superficiais. 
Por sua vez foram identificadas tendências significativas de descida nos parâmetros oxidabilidade, 
magnésio, sulfato, nitrato, cobre e estreptococus fecais nos cinco níveis de profundidade e de alumínio 
nos dois níveis mais profundos. 
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RESUMO 
No âmbito de estudos de qualidade da água da albufeira de Alqueva, anteriores à entrada em 
funcionamento do aproveitamento, o Grupo de Disciplinas de Hidráulica do DCEA/FCT/UNL tem vindo 
a utilizar o modelo de simulação da qualidade da água CE-QUAL-W2. Trata-se de um modelo 
bidimensional, lateralmente homogénio, que permite simular o regime hidrodinâmico e a qualidade da 
água. Com o fecho das comportas da barragem, em Fevereiro de 2002, iniciou-se a fase de 
enchimento da albufeira, acompanhada desde o seu início pela EDIA, com amostragens de qualidade 
da água, nos principais afluentes e na própria albufeira. 
Na sequência dos estudos de simulação realizados anteriormente, procedeu-se agora à simulação da 
qualidade da água na albufeira de Alqueva durante o período que decorreu desde o início do 
enchimento até ao mês de Junho do ano de 2003. O estudo agora desenvolvido teve como principal 
objectivo avaliar a capacidade do modelo de simulação CE-QUAL-W2 em reproduzir a evolução da 
qualidade da água na albufeira, procurando-se igualmente aferir a qualidade dos resultados obtidos 
nas simulações realizadas em estudos anteriores.  
Dos resultados obtidos salienta-se a verificação da necessidade de aumentar a resolução da grelha de 
batimetria anteriormente utilizada, já que esta se revelou pouco adequada aos níveis hidrométricos 
agora simulados. Igualmente de salientar foi a necessidade de correcção em alta dos valores atribuídos 
ao consumo em oxigénio dos sedimentos, por se verificar elevado o consumo de oxigénio na massa de 
água, possivelmente devido à grande disponibilidade de matéria orgânica no fundo da albufeira. Nas 
simulações realizadas foi possível reproduzir com boa aproximação os níveis hidrométricos bem como 
os perfis verticais de temperatura ao longo da albufeira, sendo que no caso do oxigénio dissolvido o 
modelo revelou algumas dificuldades em reproduzir os níveis muito baixos que se observaram durante 
o Outuno de 2002, na zona da albufeira mais próxima da barragem. O trabalho desenvolvido permitiu 
igualmente identificar algumas lacunas de informação que se considera importante para a 
implementação de modelos de simulação como ferramentas de gestão da qualidade da água.  
 
Palavras-Chave: Alqueva, qualidade da água, simulação, albufeiras, enchimento. 
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1. INTRODUÇÃO 
Ao longo do período de construção da barragem de Alqueva têm vindo a ser desenvolvidos 

diversos estudos de qualidade da água da albufeira de Alqueva (RODRIGUES, 1995, DIOGO e 
RODRIGUES, 1997, RODRIGUES e DIOGO, 1997, DIOGO e RODRIGUES, 2000) com o objectivo de 
se antecipar possíveis medidas de gestão que permitam minimizar os problemas de qualidade da água 
que podem vir a surgir após o enchimento da albufeira. Nestes trabalhos foram seleccionados cenários 
de caudais e de qualidade da água afluente desenvolvidos de acordo com os dados disponíveis sobre 
a qualidade da água no rio Guadiana bem como de acordo com cenários de gestão de produção de 
electricidade incluídos nos estudos de base do projecto do empreendimento de Alqueva (EDP, 1993). 
Na sequência dos estudos sobre a qualidade da água desenvolvidos antes do enchimento da albufeira 
de Alqueva, procedeu-se agora à simulação da qualidade da água durante a fase de enchimento já 
decorrida, desde o seu início, em Fevereiro de 2002, até ao mês de Junho de 2003. Neste período o 
nível hidrométrico observado na albufeira variou de 92 metros (em Fevereiro de 2002) até aos 
136,3 metros, em Junho de 2003. Para esse efeito foi utilizado o modelo CE-QUAL-W2, modelo 
bidimensional, lateralmente homogéneo,  hidrodinâmico e de qualidade da água, que se considera 
adequado às características do sistema em análise. 

O estudo agora desenvolvido tem como objectivo principal avaliar a capacidade do modelo de 
simulação CE-QUAL-W2 em reproduzir as variações de qualidade da água observadas ao longo deste 
período, por forma a avaliar a possível utilização deste tipo de ferramenta como auxiliar na gestão dos 
potenciais problemas de qualidade da água na albufeira. Procurou-se igualmente aferir a qualidade dos 
resultados obtidos nos estudos de simulação anteriores ao enchimento da albufeira, realizados com o 
mesmo modelo. 

De acordo com os dados de qualidade da água actualmente disponíveis sobre a albufeira de 
Alqueva, relativos ao período de Fevereiro de 2002 a Junho de 2003 (recolhidos quer pela EDIA, quer 
pelo INAG), verifica-se uma forte estratificação térmica na massa de água (Figura 1a), bem como uma 
forte desoxigenação das camadas mais profundas da albufeira (Figura 1b). Refira-se ainda que nas 
albufeiras da região do Alentejo a eutrofização das massas de água constitui um problema premente, 
resultado provavelmente do excesso de afluência de nutrientes (azoto e fósforo) bem como dos 
elevados tempos de retenção que caracterizam as albufeiras do Alentejo. Segundo o Anuário de 
Recursos Hídricos do Alentejo 2001/2002, realizado pela Direcção Regional do Ambiente e 
Ordenamento do Território da região do Alentejo (2003), 14 albufeiras das 21 avaliadas são 
classificadas como eutróficas, de acordo com a grelha de classificação do estado trófico actualmente 
utilizada em Portugal. 
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Figura 1  - Perfis verticais de temperatura (a) e de oxigénio dissolvido (b), a 1 km da 
barragem. 

A importância do empreendimento de Alqueva, tendo em conta os usos previstos para a massa 
de água da albufeira e as eventuais consequências ao nível da qualidade da água em todo o rio 
Guadiana a jusante, justifica uma atenção particular sobre a qualidade da água na albufeira, sendo 
determinante para a gestão do sistema a identificação de fontes de poluição e a determinação da 
importância relativa de cada uma delas. A utilização do modelo CE-QUAL-W2 para a simulação da 
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qualidade da água, face aos resultados obtidos no estudo desenvolvido, poderá constituir-se como uma 
importante ferramenta de gestão, na medida em que permitirá não só caracterizar os efeitos na 
qualidade da água face às afluências de caudal e cargas poluentes, mas igualmente a avaliação dos 
efeitos na qualidade da água da albufeira resultantes da implementação de medidas de redução da 
carga poluente afluente. 

 
2. MODELO DE SIMULAÇÃO CE-QUAL-W2 

O CE-QUAL-W2 é um modelo bidimensional, longitudinal/vertical, hidrodinâmico e de qualidade 
da água. Dado que no modelo se assume homogeneidade lateral, este é mais indicado para massas 
de água relativamente longas e estreitas e que exibam gradientes verticais e longitudinais de qualidade 
(COLE e BUCHAK, 1995). O CE-QUAL-W2 tem sido utilizado em rios, lagos, albufeiras e estuários 
(COLE e BUCHAK, 1995) e resultou da evolução de um modelo designado por LARM (Laterally 
Average Reservoir Model) e desenvolvido por EDINGER e BUCHAK (1975, vide MARTIN, 1988). A 
primeira aplicação foi realizada numa albufeira com 2 ramos. Alterações subsequentes permitiram a 
simulação de ramos múltiplos e de estuários passando o modelo a ser conhecido por GLVHT 
(Generalized Longitudinal-Vertical Hydrodynamics and Transport Model). A inclusão de algoritmos de 
qualidade de água pelo Grupo de Modelação da Qualidade  de Água do U. S. Army Corps of Engineers 
- Waterways Experiment Station (WES) - resultou finalmente na versão 1.0 do CE-QUAL-W2 
(Environmental and Hydraulic Laboratories, 1986, vide COLE e BUCHAK, 1995). O modelo tem vindo 
entretanto a ser melhorado tendo para este trabalho sido utilizadas as versões 2.0 e 3.1. A utilização da 
versão mais antiga do modelo verificou-se necessária tendo em conta que se prentendia avaliar 
simulações que tinham sido realizadas com essa versão do modelo. Refira-se ainda que foram 
realizadas corridas com os mesmos dados de base com ambas as versões, não tendo sido 
encontradas diferenças relevantes nos resultados obtidos.  

O CE-QUAL-W2 tem como base a definição de uma grelha vertical/longitudinal representativa 
do sistema físico a modelar, em que as dimensões dos segmentos e camadas que definem a grelha 
podem variar, desde que gradualmente, permitindo aumentar a resolução da grelha em locais mais 
sensíveis (DIOGO et al, 2001). A componente de hidrodinâmica do modelo calcula a variação do nível 
da superfície livre, da velocidade de escoamento e da temperatura, que ocorrem em função das séries 
de afluências e tomadas de água consideradas ao nível dos dados de entrada. A temperatura é 
incluída nos cálculos hidrodinâmicos devido ao seu efeito na densidade da água (OLIVEIRA, 2000). 
Para o estudo apresentado foi utilizada a versão 3.1 do modelo CE-QUAL-W2. Nesta versão são 
incluídas algumas alterações importantes face à versão 2.0, na medida em que permite a simulação de 
número indefinido de parâmetros de qualidade da água definidos por taxas de decaimento e de 
sedimentação, de sistemas com mais do que uma albufeira bem como a simulação de diferentes 
estruturas hidraúlicas como descarregadores e ligação em tubagem entre diferentes massas de água 
(COLE e WELLS, 2002). Dado que parte do trabalho realizado consistiu na avaliação de simulações 
realizadas com a versão 2.0 do modelo, esta versão foi igualmente utilizada numa fase inicial dos 
trabalhos. 
 
3. DADOS DE BASE 

3.1 Representação conceptual do sistema 
No processo de implementação de um modelo de simulação da qualidade da água, a 

representação conceptual do sistema não deve ser dissociada dos objectivos estabelecidos para a 
utilização do modelo. No modelo CE-QUAL-W2 podem ser considerados dois aspectos da 
representação conceptual do sistema: a definição de entradas e saídas no sistema em estudo e a 
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respectiva forma como estas são consideradas (descargas, ramos, escoamento lateral); e a 
representação batimétrica do sistema.  

Para o presente estudo e face aos dados actualmente disponíveis, optou-se por considerar a 
albufeira composta por três ramos: o rio Guadiana (ramo 1), o rio Alcarrache (ramo 2) e o rio Degebe 
(ramo 3). A cada ramo corresponde um determinado caudal afluente não tendo sido considerados 
quaisquer outros afluentes à albufeira. 

Face à actual gestão da albufeira, apenas foi considerada uma zona de descarga, 
correspondente ao circuito hidráulico instalado na barragem. Não foram consideradas quaisquer outras 
tomadas de água. A precipitação sobre a área superficial da albufeira e a evaporação foram incluídas 
no balanço de volumes da albufeira. 

A albufeira de Alqueva encontra-se na fase inicial de enchimento, tendo sido objectivo do 
presente estudo a simulação da qualidade da água desde o dia de fecho das comportas da barragem. 
Nesta fase, e do ponto de vista da implementação de um modelo de simulação, a representação da 
batimetria da albufeira revela-se bastante importante já que as variações de nível hidrométrico são 
muito significativas. Nos estudos de simulação anteriores ao fecho das comportas de Alqueva, os 
objectivos foram claramente de avaliação das variações da qualidade da água face a diferentes 
cenários de gestão, tendo sido simuladas situações em que o nível hidrométrico da albufeira se 
encontrava próximo do nível de pleno de armazenamento.  

Assim, desde logo se verificou a necessidade de aumentar a resolução da representação 
batimétrica nas camadas mais próximas do leito da albufeira, de modo a evitar a instabilidade numérica 
resultante de variações de volume muito significativas. A grelha computacional que define a batimetria 
da albufeira ficou assim constituída por 75 segmentos, de comprimento variável e por 83 camadas de 
1 metro de altura cada. Refira-se que a maioria das células computacionais se encontram inactivas nas 
corridas do modelo, já que a grelha computacional foi definida para a cota máxima de 152 metros. 

85
90
95

100
105
110
115
120

125
130
135
140

145
150
155

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500

Volume armazenado (hm3)

ní
ve

l h
id

ro
m

ét
ric

o 
(m

)

Modelo
EDP

Figura 2  Curva característica da albufeira (EDP) e níveis e volumes no modelo de 
simulação. 

3.2 Caudais 
Numa fase inicial procurou-se utilizar dados de caudais disponíveis para as estações 

hidrométricas de Monte da Vinha (rio Guadiana) e Vendinha (rio Degebe), cujos dados se encontram 
disponíveis no Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH - www.inag.pt). Tendo 
em conta a distância da estação hidrométrica de Monte da Vinha à massa de água de Alqueva, os 
valores obtidos para esta estação foram aumentados em 20%, majoração que se considera adequada 
tendo em conta as áreas drenantes a montante e a jusante da referida estação hidrométrica. No caso 
do rio Alcarrache, face à indisponibilidade de dados de caudal, considerou-se que a este tributário 
corresponderia 3% do caudal afluente através do rio Guadiana. 

Verificou-se no entanto que a utilização dos dados das estações hidrométricas referidas não 
permitia obter a variação de volumes observada na albufeira e igualmente disponível no SNIRH. 
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Verificou-se ainda que os valores de escoamento mensal apresentados no SNIRH como afluentes à 
albufeira de Alqueva também não correspondem à variação mensal de volumes observada na 
albufeira, mesmo  considerando as descargas de fundo que têm vindo a ser realizadas e cujos caudais 
a EDIA disponibilizou. 

Tendo em conta as discrepâncias encontradas nas diferentes fontes de informação sobre 
caudais, optou-se por calcular os caudais afluentes com base unicamente na variação de volumes na 
albufeira, sendo os caudais afluentes distribuídos pelos três ramos (Guadiana, Alcarrache e Degebe) 
de acordo com as relações de caudal observadas nas estações de Monte da Vinha e Vendinha e o 
anteriormente referido relativamente ao rio Alcarrache. 

Quadro 1. Escoamento mensal em Alqueva, do SNIRH e estimado com base na variação de volume 
da albufeira (dam3).  

Ano Mês SNIRH Balanço de volumes 
na albufeira 

diferença 

2002 FEV - 63 157 - 
2002 MAR - 170 704 - 
2002 ABR - 156 592 - 
2002 MAI - 38 393 - 
2002 JUN - 51 467 - 
2002 JUL - 37 130 - 
2002 AGO - 55 179 - 
2002 SET - 81 008 - 
2002 OUT - 48 306 - 
2002 NOV - 63 017 - 
2002 DEZ - 288 870 - 
2003 JAN 400 032 407 978 -7 946 
2003 FEV 278 176 286 093 -7 917 
2003 MAR 121 844 315 914 -194 070 
2003 ABR 46 481 152 826 -106 345 
2003 MAI 11 253 24 956 -13 703 
2003 JUN 114 200 16 833 97 367 

3.3 Dados de qualidade  
Ds dados de qualidade podem ser divididos em dois grupos: dados relativos a afluências e dados 

relativos ao estado de qualidade da água na albufeira. Para o primeiro grupo foram considerados os 
dados disponíveis no SNIRH para as estações de qualidade da água Monte da Vinha (ramo 1), 
Vendinha (ramo 2 e ramo 3) bem como os dados recolhidos pela EDIA em cada um dos três afluentes 
considerados (rios Guadiana, Alcarrache e Degebe). Quanto à qualidade da água na albufeira foram 
considerados os dados disponibilizados pela EDIA, relativos às campanhas mensais de qualidade da 
água que tem vindo a promover. Estes últimos foram essencialmente utilizados para comparação com 
os resultados de simulação. 

3.4 Dados meteorológicos 
A informação meteorológica disponível pode ser determinante na qualidade dos resultados 

obtidos com um modelo de simulação, particularmente nas camadas mais superficiais de uma 
albufeira, onde o vento, por exemplo, pode influenciar significativamente as trocas gasosas e de 
energia na interface ar-água. O incremento do número de estações meteorológicas automáticas e a 
disponibilização da informação que o INAG tem vindo a realizar, tem permitido ultrapassar algumas das 
dificuldades que se verificam ao nível da obtenção de dados meteorológicos, potenciando a realização 
de estudos mais aprofundados em matérias relacionadas com variáveis meteorológicas.  
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No presente estudo foram seleccionadas duas estações meteorológicas, que pela sua 
localização e tendo em conta o facto de se dispor de séries de dados mais completas, se consideraram 
representativas da área de estudo: estação meteorológica da Albufeira do Caia e de Herdade da 
Valada. A estação de Alqueva não foi utilizada por não abranger todo o período de simulação. 
Refira-se no entanto que em nenhuma das estações seleccionadas se dispõe de direccção do vento 
nem de nebulosidade. Nos estudos de simulação anteriores foram utilizadas as Normais climatológicas 
(INMG, 1991), publicadas pelo Instituto de Meteorologia.  

 
4. RESULTADOS 

4.1 Nível hidrométrico 
Partindo do principio que na preparação dos dados de base a fornecer ao modelo se conseguiu 

reproduzir na grelha computacional a curva característica de volumes acumulados do sistema em 
estudo, a simulação da variação do nível hidrométrico tem como principal objectivo a verificação dos 
caudais afluentes e efluentes. 

Nas primeiras simulações realizadas tornou-se evidente que a estimativa de caudais afluentes 
com base nas estações hidrométricas de Monte da Vinha e da Vendinha, não permitia a reconstituição 
da variação de nível hidrométrico que se verificou na albufeira. Após uma verificação atenta quer dos 
caudais calculados com base nas curvas de vazão disponíveis para as estações hidrométricas quer 
dos valores de escoamento mensal afluente à albufeira de Alqueva apresentados no SNIRH, 
concluiu-se que estes não permitiam obter a variação de volumes que se observou na albufeira no 
período temporal de estudo. 

Optou-se assim por estimar os caudais afluentes com base na variação de volumes verificada na 
albufeira, sendo que desta forma a simulação da variação do nível hidrométrico permite a confirmação 
de que o balanço global de volume na albufeira se encontra correctamente simulado. 
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Figura 3  - Nível hidrométrico, observado  e simulado, entre Fevereiro de 2002 e Junho 
de 2003. 

Deve no entanto salientar-se que o conhecimento dos caudais em cada um dos afluentes da 
albufeira se reveste da maior importância para a avaliação correcta da influência de cada afluente na 
qualidade da água da albufeira. Tendo como objectivo a gestão adequada da qualidade da água no 
empreendimento de Alqueva (albufeira de Pedrogão inclusivé), a pressecução de estudos que 
conduzam ao melhor conhecimento dos valores de caudais afluentes em secções de referência nos 
principais afluentes do sistema reveste-se da maior importância. 

A simulação do nível hidrométrico permitiu ainda verificar que a batimetria que havia sido 
utilizada em estudos anteriores teria de ser alterada já que a pouca resolução que apresentava 
relativamente às camadas mais profundas conduzia a significativa instabilidade numérica no modelo. 
Foi assim necessário aumentar o número de camadas e de segmentos, de forma a reduzir a 
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instabilidade gerada pela substancial variação de volume e do nível da superfície na albufeira. A partir 
desta fase a grelha computacional passou a incluir 75 segmentos e 83 camadas, tal como já descrito 
na descrição na secção 0. 

 
 

4.2 Temperatura 

Na generalidade o modelo reproduziu correctamente os perfis de temperatura observados nas 
campanhas de amostragem, nos locais de amostragem próximo da barragem e na zona de Mourão. 

Figura 4  - Simulação da temperatura em profundidade, a 1 km da barragem. 
Verificaram-se no entanto algumas dificuldades na reprodução de temperaturas à superfície e no 

fundo da massa de água. Esta situação pode resultar de algumas falhas de dados de entrada, 
nomeadamente da distribuição correcta de afluências. O facto de se concentrarem os volumes 
afluentes em três ramos pode distrocer a distribuição dos caudais afluentes à massa de água, já que a 
maior densidade, durante o Inverno, da água afluente, resultante da sua menor temperatura, origina 
que quase todo o caudal afluente durante os períodos do ano mais frios se dirija para o fundo da 
albufeira, não sendo assim possível o arrefecimento de camadas intermédias e simultaneamente 
ocorra o arrefecimento excessivo das camadas mais profundas (Figura 5 ). 
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Figura 5  - Perfis verticais de temperatura simulados e observados (1 km da barragem). 
 

No caso da temperatura superficial, verificou-se um excessivo aquecimento em relação às 
observações nas campanhas de amostragem (Figura 5 ). Esta situação pode ficar a dever-se ao facto 
de não se dispor de informação relativa à  nebulosidade e direcção do vento, ou ainda por se terem 
considerado temperaturas do ar médias diárias. 

Uma vez que se trata de um modelo bidimensional, é possível analisar diferenças na coluna de 
água a diferentes distâncias da barragem. Os perfis verticais  simulados na zona de Mourão registam 
igualmente uma boa aproximação com os perfis observados, apesar de se terem detectado algumas 
diferenças entre a profundidade medida nas campanhas de amostragem e a profundidade 
representada na batimetria do modelo. Esta situação pode ficar a dever-se à localização das 
amostragens (podem não ter sido realizadas na zona mais profunda da albufeira na secção em 
análise). 

Figura 6  – Perfis verticais de temperatura, na zona de Mourão. 
 

4.3 Oxigénio Dissolvido 
Tal como na temperatura, o modelo reproduziu os perfis verticais de oxigénio dissolvido (OD) 

com boa aproximação aos perfis observados nas campanhas de amostragem (Figura 7 ). As maiores 
diferenças entre os resultados de simulação e as observações de campo registam-se à superfície, no 
período correspondente aos meses de Outubro e Novembro de 2002, período em que se observaram 
níveis de OD à superfície particularmente baixos (Figura 1 ). 
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Figura 7  – Perfis verticais de oxigénio dissolvido a 1 km da barragem. 
Estas discrepâncias podem ser causadas por diferentes situações. Uma delas é o facto de nas 

simulações realizadas não terem sido ainda incluídos outros parâmetros de qualidade da água. Assim 
a calibração do OD assentou no aumento do consumo em oxigénio dos sedimentos (Sediment Oxygen 
Demand – SOD), solução implementada de acordo com sugestão incluída no manual do modelo 
CE-QUAL-W2, bem como na experiência acumulada ao longo de estudos anteriores efectuados com 
este modelo. Esta metodologia tem no entanto uma limitação importante, já que para o modelo o 
consumo de oxigénio nos sedimentos pode ser variável longitudinalmente mas é constante ao longo do 
tempo. 

Por outro lado, a introdução de outros parâmetros de qualidade da água requer alguns cuidados 
adicionais, tendo em conta a dificuldade de obtenção de cargas afluentes, na medida em que se 
desconhece em grande parte a distribuição dos caudais afluentes bem como as concentrações em 
afluentes que não sejam os rios Guadiana, Degebe e Alcarrache. 

Figura 8  – Simulação de oxigénio dissolvido em profundidade, a 1 km da 
barragem. 

Refira-se ainda que nos resultados de simulação são notórias as diferenças entre os dois locais 
de amostragem, já que na zona de Mourão os teores de OD à superfície não atingiram valores tão 
baixos quanto os obtidos na zona mais próxima da barragem. Este resultado está de acordo com as 
observações de campo, sendo as diferenças observadas justificativas da utilização de um modelo 
bidimensional na simulação da qualidade da água da albufeira de Alqueva. 
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Figura 9  – Perfis verticais de oxigénio dissolvido, na zona de Mourão. 
 
5. CONCLUSÕES 

O estudo apresentado constitui uma abordagem à calibração do modelo CE-QUAL-W2 para a 
albufeira de Alqueva e decorre de estudos de simulação anteriores à construção da barragem. Além da 
calibração do modelo para a fase de enchimento procurou-se ainda avaliar a qualidade dos resultados 
de simulação obtidos em estudos anteriores, nos quais foi utilizado o mesmo modelo de simulação de 
qualidade da água. 

Nesta fase dos trabalhos foi simulada a qualidade da água no período de enchimento da 
albufeira de Alqueva que decorreu desde Fevereiro de 2002 a Junho de 2003, tendo sido incluídos os 
parâmetros temperatura e oxigénio dissolvido. Para a avaliação dos resultados de simulação foram 
escolhidos dois locais da albufeira nos quais a EDIA tem procedido à recolha de amostras e medição 
de perfis verticais de diversos parâmetros: próximo da barragem de Alqueva e na zona de Mourão. 

A estratificação térmica e de oxigénio dissolvido foi correctamente simulada pelo modelo, 
tendo-se no entanto verificado alguns períodos em que o modelo regista temperaturas um pouco mais 
elevadas à superfície e mais baixas em profundidade, do que as observadas nas campanhas de 
amostragem. Verificou-se ainda que nas simulações o teor em oxigénio dissolvido à superfície e junto 
da barragem, não atingiu valores tão baixos quanto os observados nas campanhas de amostragem, 
nos meses de Outubro e Novembro de 2002. Tais situações podem estar relacionadas com a ausência 
de alguns dados relevantes para a utilização do modelo de simulação, nomeadamente a direcção do 
vento e distribuição de caudais pelos diversos afluentes à albufeira. Adicionalmente, o facto de não 
terem sido incluídos outros parâmetros de qualidade da água como por exemplo os parâmetros relativo 
aos ciclos do fósforo e do azoto, o fitoplancton e a carência bioquímica em oxigénio, pode conduzir a 
menores taxas de consumo de oxigénio dissolvido. 

Na generalidade considera-se que o modelo produziu resultados muito aproximados dos valores 
observados, sendo por isso de considerar como fiáveis os resultados obtidos em estudos anteriores. 
Quanto à grelha batimétrica utilizada nesses estudos, e face à variação do nível hidrométrico que se 
pretendeu simular (que passou de 92,2 m para 136,3 m), verificou-se a necessidade de aumentar a 
discretização vertical da massa de água, de modo a evitar instabilidade numérica decorrente da 
utilização de camadas superiores a 1 metro. 

Relativamente às simulações realizadas em trabalhos anteriores (DIOGO e RODRIGUES, 1997, 
RODRIGUES e DIOGO, 1997, DIOGO e RODRIGUES, 2000), os resultados obtidos apontam para que 
o modelo seja uma ferramenta robusta para o estudo da qualidade da água na albufeira de Alqueva, já 
que apesar das alterações introduzidas na batimetria utilizada nas simulações anteriores, a concepção 



6º SILUSBA – Simpósio de Hidráulica e Recursos Hídricos dos Países de Língua Oficial Portuguesa 

 449

global do modelo permite reproduzir com boa aproximação as observações de campo de temperatura e 
de oxigénio dissolvido. 

O trabalho desenvolvido até ao momento permitiu a identificação de algumas lacunas de 
informação que se considera importante colmatar. Desde logo a quantificação correcta dos caudais 
afluentes, por cada afluente, da qual a estimativa de cargas poluentes afluentes depende. Ainda 
relativamente a este aspecto convém salientar a necessidade de quantificação de caudais laterais 
afluentes ou seja, o escoamento superficial directamente afluente à massa de água, tendo em conta a 
importância que a poluição difusa poderá ter na qualidade da água da albufeira de Alqueva. 

Para efeitos de simulação da qualidade da água verificaram-se ainda dificuldades na obtenção 
de dados de direcção do vento e de nebulosidade, factores com significativa influência na estratificação 
térmica da albufeira bem como nas trocas gasosas e de energia que se verificam na interface ar-água. 

Face aos resultados obtidos no presente trabalho, considera-se que o modelo CE-QUAL-W2, se 
correctamente calibrado, pode constituir uma ferramenta importante na gestão da qualidade da água 
no empreendimento de Alqueva, permitindo inclusive a simulação de cenários de operação do sistema 
com vista à avaliação dos impactes daí resultantes. Na sequência do trabalho apresentado, 
proceder-se-à à inclusão de outros parâmetros de qualidade da água nas simulações. Beneficiando da 
versatilidade do modelo utilizado, que permite a simulação de sistemas com mais do que uma albufeira, 
pretende-se ainda adicionar a albufeira de Pedrogão que, de acordo com estudos de simulação 
realizados anteriormente, poderá ter um papel importante na qualidade da água em Alqueva, 
particularmente nas zonas mais próximas da barragem e face aos cenários de operação actualmente 
previstos.  
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RESUMO 

 
O desenvolvimento do sector agrícola de Cabo Verde é imprescindível para uma maior 

independência em relação ao exterior e para uma melhoria significativa da qualidade de vida. Para 
tanto, entre outros factores, é necessária melhor eficiência no uso de água de forma a permitir a 
sustentabilidade da agricultura de regadio. A Bacia Hidrográfica de Ribeira Seca, na ilha de Santiago, é 
a mais importante para a agricultura de regadio em Cabo Verde. Neste estudo apenas se trata das sub-
bacias sitas na Ribeira Seca Jusante, possuindo uma área de regadio potencial de 505 hectares e uma 
área regada de 214 hectares que varia com a quantidade e distribuição das precipitações anuais. As 
principais culturas são cana sacarina; banana; mandioca; batata doce; batata; hortaliças e fruteiras.  

O rendimento das culturas regadas tem sido seriamente afectado por vários factores 
relacionados com a quantidade e qualidade da água sendo a rega praticada por métodos tradicionais 
com levadas em terra batida. As precipitações anuais são reduzidas e os recursos hídricos disponíveis 
são sobre-explorados ocorrendo intrusão salina na parte jusante do vale. A água explorada nesta área 
é de alta e muito elevada salinidade, de 750 a 5000 µS/cm. Como consequência da utilização de águas 
subterrâneas de má qualidade, salobras, ocorreu forte degradação do solo devido à sua salinização. 
Face aos escassos recursos disponíveis, é importante a análise de soluções alternativas de 
desenvolvimento. Para o efeito, analisam-se as condições que influenciam o regadio na bacia em 
estudo e avaliaram-se as necessidades de rega, nomeadamente através do balanço hídrico das 
culturas representativas recorrendo ao modelo ISAREG. São igualmente identificados os métodos de 
rega e discutidas opções para o seu melhoramento com  aplicação às condições da Ribeira Seca 
Jusante. Analisam-se as condicionantes e as vantagens de cada um dos processos, concluindo-se que 
o recurso à rega por aspersão tem interesse muito limitado, que a rega localizada, nomeadamente por 
gotejamento é apenas solução para aloguns solos e culturas, orientando-se a escolha principal para a 
rega de superfície modernizada visando a lavagem e melhoramento dos solos afectados por 
salinidade. No entanto, para o efeito, é necessário construir uma série de barragens, em cascata, que 
permitam mobilizar os recursos de águas de superfície, bem como a construção de novas levadas e o 
melhoramento das existentes de forma a tornar possível deixar de utilizar os recursos subterrâneos 
degradados e passar a utilizar águas com qualidade satisfatória tanto para as culturas como para a 
recuperação dos solos. 
 

 
PALAVRAS CHAVE: escassez de água, métodos de rega, necessidades de água, qualidade da água, 
salinidade. 
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1 - INTRODUÇÃO 
Desde os tempos mais remotos que a rega é praticada no mundo. Nas regiões de clima semi-

árido, como é o caso de Cabo Verde, a rega tem um papel fundamental na produção e rendimento 
agrícola. A rega tem permitido o desenvolvimento da agricultura e a fixação de populações em certas 
regiões de Cabo Verde, nomeadamente nas Ilhas de Santiago e Santo Antão, mas também tem criado 
condições que favorecem o processo de salinização e desertificação de algumas regiões antigamente 
conhecidas como vales agrícolas, como por exemplo a Baía, Ribeira Seca e Praia Baixo na Ilha de 
Santiago (Fig. 1). A rega em Cabo Verde depende fundamentalmente das precipitações, responsáveis 
pela recarga das reservas subterrâneas.  

 

 
Figura 1 - Ilha de Santiago, com localização da Ribeira Seca no Concelho de Santa Cruz e carta de 

isoietas da precipitação máxima (Fonte: INIDA, Cabo Verde)  
 
Dotações de rega adequadas às necessidades hídricas das culturas, entre outros aspectos, são 

fundamentais para o combate à salinização dos solos. O conhecimento das necessidades das culturas 
permite aumentar a eficiência de aplicação da rega, aumentar a produção por unidade de água 
aplicada, minimizar a drenagem de água de má qualidade, aumentar o controle de sais na zona 
radicular, reduzir a fracção de água adicionada a toalhas freáticas salinas e diminuir os custos de 
produção. 

A Bacia Hidrográfica de Ribeira Seca é a mais importante do ponto vista da agricultura de 
regadio em Cabo Verde. Localiza-se na área nordeste da ilha de Santiago, entre o Pico de António e a 
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zona de Lagoinha, na proximidade de Pedra Badejo, e tem uma superfície de 71.5 km2. Este estudo 
visa as sub-bacias sitas na Ribeira Seca Jusante (RSJ), concretamente as de Ribeira Seca, Montanha, 
Santa Helena e São Cristovão. A RSJ tem uma superfície de 38,57 km2, possuindo uma área de 
regadio potencial de 505 hectares e uma área regada de 214 hectares (PDH, 2001), sendo a 
agricultura de regadio praticada nos vales aluvionares. A maior parte da água explorada no vale da 
Ribeira Seca é destinada ao regadio, praticado prinicipalmente pelo método tradicional e recorrendo a 
levadas em geral de terra batida. A superfície regada varia com a quantidade e distribuição das 
precipitações anuais. Nas épocas pluviais, de Julho a Outubro, podem observar-se manchas regadas 
em toda a bacia, mas as maiores concentrações localizam-se nos vales. As principais culturas 
praticadas são cana sacarina, banana, mandioca, batata doce, batata, hortaliças e fruteiras. O 
rendimento das culturas regadas tem sido seriamente afectado por vários factores, fundamentalmente 
a quantidade e qualidade da água de rega.  

Desde os anos 70 que a agricultura neste vale vem perdendo a sua expressão devido sobretudo 
à escassez hídrica, tanto a nível das precipitações anuais como da quantidade e qualidade das 
reservas subterrâneas(salinidade). O crescimento demográfico em Cabo Verde é notável de ano para 
ano, e por isso é necessário haver um aumento dos níveis de produção agrícola. Tendo em conta que 
esta bacia é o “celeiro de Cabo Verde” dado a sua expressão do ponto de vista agrícola, e 
considerando o estado de degradação crescente a que está sujeita, torna-se imprescindível perceber 
as razões que têm inviabilizado os projectos de rega, de modo a mudar ou transformar o panorama 
actual, criando perspectivas de desenvolvimento compatíveis com esta região.  

Este estudo tem como objectivo caracterizar o regadio na bacia da Ribeira Seca, essencialmente 
na RSJ, identificar os problemas principais, reconhecer as neccessidades de rega para as culturas 
principais e perspectivar alguns aspectos essenciais que podem contribuir para o desenvolvimento 
sustentável da rega, incluindo os aspectos que necessitam de estudos posteriores para aplicação na 
prática. 

 
2 - CARACTERIZAÇÃO SUMÁRIA DO REGADIO NA BACIA DA RIBEIRA SECA  

O regadio na Ribeira Seca (Quadro 1) está condicionado fundamentalmente pelo clima 
(elevada evapotranspiração e reduzida precipitação anual), solo, disponibilidade dos recursos 
hídricos e a sua qualidade, e factores sócio-económicos.  

Segundo o estudo realizado pelo PDH (2001), as características demográficas da bacia 
hidrográfica da Ribeira Seca são os seguintes: 

População 19263 
Famílias 1765 
Dimensão média da família 6 
Taxa de analfabetismo  17 % 
Taxa de analfabetismo dos chefes de família 31 % 
Percentagem de famílias chefiadas por mulheres  43 % 
Dimensão da amostra (famílias) 313  

Os resultados acima mostram que existe grande pressão sobre a terra e, dadas as condições de 
escassez prevalecentes, também sobre a água, inclusivé para usos domésticos. 
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Quadro 1 - Distribuição das áreas ocupadas pela agricultura de regadio e de sequeiro, e suas 
potencialidades em termos de expansão. 

Bacia Hidrográfica e 
Tributários 

Superfície 
(Km2) 

Áreas 
Regadio 
(ha) 

Áreas 
Potenciais 
de Regadio 
(ha) 

Áreas de 
Sequeiro 
(ha) 

Áreas Vocação 
Sequeiro 
(ha) 

Montanha 12.51 90 140 1160 520 
Mendes Faleiro Cabral 25.50 54 86 2030 2020 
Ribeira Godim 4.79 10 34 470  
R. Mendes Faleiro 
(montante) 4.10 6 12 400  

Ribeira S. Critóvão 11.56 12 40 1160  
Ribeira Seca 33.50 207 397 1930 1270 
R. Pico Antónia Laje 5.10 14 31 496  
Ribeira Santa Helena 2.14 1 12 213  
Ribeira Grande 6.01 11 22 590  
Ribeira Longueira 7.89 70 19 522  
Ribeira Seca (Restante) 12.36 111 313   
TOTAIS 71.50 351 623 5904 4370 

Fonte: SECT-AGRI e informações locais, in PDH (2001). 

A bacia hidrográfica da Ribeira Seca (Cunha, em Mota, 1980) é constituída por uma zona árida 
(clima do litoral) desde o mar até cerca de 100 a 150 m de altitude, outra semi-árida, que se 
desenvolve até Poilão, à cota dos 800 m, a partir da qual se desenvolve a área de transição para a 
zona sub – húmida, especificamente S. Jorge dos Órgãos, com clima sub – húmido seco, megatérmico, 
com grande excesso de água no verão e pequena concentração térmica – estival. Mais a montante 
ocorre uma zona sub – húmida que se prolonga até Pico de António, com clima de altitude. Esta forte 
variação da precipitação em espaço curto é visível na Fig.1 e é característica de climas insulares. Os 
valores médios anuais de algumas variáveis climatológicas  realativas à Estação Meteorológica de São 
Jorge dos Orgãos (Fonte: INIDA) são os seguintes:  

Duração da iInsolação média diária      6 h 
Temperatura média diária      22 ºC 
Precipitação anual        339 mm 
Evaporação potencial anual      1510 mm 
Humidade relativa média diária      75 %  
Velocidade média diária do Vento a 2 m      1.3 m/s 

Os solos da bacia hidrográfica da RSJ estão sujeitos a degradação devida à salinização em 
consequência da qualidade da água empregue na rega, à erosão e à extracção da areia nos leitos das 
ribeiras. A salinização é já o problema central destas terras irrigadas, motivada sobretudo pela água 
salobra com a qual se rega actualmente. Tendo em conta que nesta região ocorre elevada taxa de 
evapotranspiração e a  drenagem é menos boa, ocorre salinização dos solos pela formação de uma 
toalha freática salina relativamente próxima da superfície do terreno, com acumulação de sais ao longo 
do perfil do solo.  

A agricultura de sequeiro é predominante em toda a bacia, particularmente nas épocas pluviais 
(Julho a Outubro). A área irrigável não está sendo usada no seu potencial dado a reduzida 
disponibilidade hídrica, a problemática da intrusão salina e a gestão deficiente dos recursos hídricos 
existentes. As principais culturas de sequeiro desenvolvidas nesta região são o milho, feijão, batata 
doce, mandioca e feijão congo. A agricultura de sequeiro é em alguns casos consociada com fruteiras, 
destacando-se mangueiras, papaeiras e abacateiros.  
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Em toda a bacia podem observar-se manchas regadas, mas as maiores concentrações 
localizam-se no fundo dos vales, desde São Cristóvão, Santa Helena, Ribeira Seca, Ribeira de 
Montanha estendendo-se até às imediações da foz da Ribeira Seca. As principais culturas irrigadas 
praticadas no vale são milho, banana, cana de açúcar e culturas hortícolas (mandioca, couve, cebola, 
batata comum, batata doce, feijão verde, repolho, tomate e cenoura). A banana é a cultura mais 
importante do regadio. Embora o milho seja mais expressivo a nível do sequeiro, não deixa de ter sua 
importância no regadio. O milho e a banana são os pilares da alimentação em Cabo Verde. A cana de 
açúcar e as culturas hortícolas têm uma representação inferior relativamente às culturas anteriores, 
mas não deixam de ser indispensáveis na agricultura cabo-verdiana. Os rendimentos médios das 
culturas regadas são variáveis, dependendo fundamentalmente da quantidade e qualidade da água 
empregue na rega; características do solo; investimento preliminar da parte dos agricultores; o nível de 
alfabetismo e o nível económico do agricultor. 

Das observações efectuadas no terreno (Quadro 2), constatou-se que existe sobre-exploração 
dos recursos hídricos na RSJ (INGRH, 1998, 1999). Porém, não se conhece o volume de água 
subterrânea disponível na região dada a complexidade das condições geológicas. O controlo da 
exploração dos poços superficiais e profundos é indispensável para reduzir ou combater a intrusão 
salina. 

Observou-se (Quadro 2) que uma percentagem significativa da água explorada na RSJ 
apresenta elevada salinidade. Considerando a classificação comum da água para rega, tem-se como 
água de baixa salinidade 0 a 250 µS/cm; média salinidade – 250 a 750 µS/cm; alta salinidade – 750 a 
2250 µS/cm e muito elevada salinidade 2250 a 5000 µS/cm. Pode concluir-se que praticamente toda a 
água explorada na Bacia Hidrográfica da Ribeira Seca é de alta e muito elevada salinidade, 
principalmente na região RSJ. 

 
Quadro 2 - Pontos de Água Inventariados na Bacia Hidrográfica da Ribeira Seca 

Furo Poço 
Localidades Número Volume 

(m3/d) Número Volume 
(m3/d) 

 

Nascentes 
Número 

Volume 
Total 
(m3/d) 

Salinidade 
(µs/cm) 

Ribeira Seca 12 1713 36 2369  4082 853 a 10820 
Pico de Antónia 5 26 6 60 31 86 175 a 1494 
João Teves   3 60 6 60 175 a 1494 
Órgãos Pequeno 1 41 8 210 6 251 689 a 1170 
Santa Helena   4 60  60 689 a 1170 
Covada 1  2  1   
Pedra Janela   1 30 14 30 273 a 1405 
Longueira 4 144 3 60 12 204 273 a 1405 
Ribeirão Galinha 1 20 3 150 6 170 425 a 1487 
Ribeira Montanha 7 702 20 240 9 942 856 a 5490 
Ribeirão Almaço 2  3 30 2 30 856 a 5490 
São Cristovão 6 32 14 210 13 242 667 a 1950 
Godim 1  1  6  628 a 1267 
Mendes Faleiro 1  10 60 5 60 628 a 1267 
TOTAIS 41 2.680 114 3.539 111 6.219  

Fonte: INGRH (1999) Nota: As nascentes não foram quantificadas em termos de volume por serem insignificantes. 
 
As medições de condutividade demonstraram um aumento gradual da salinidade de ano para 

ano. Apontam-se como principais razões a intrusão salina, a sobre-exploração das águas 
subterrâneas, apanhas de areia nas praias de Pedra Badejo, a escassez hídrica afectando a recarga; 
irregularidade na distribuição das precipitações anuais; afectando tanto a recarga como a procura, 
elevada taxa de evapotranspiração cultural; com efeitos sobre a procura, a que se acrescentam a 
deficiente drenagem dos solos irrigados e inadequada gestão da rega.  
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As precipitações são características das regiões áridas, pouco frequentes e de grande 
intensidade, portanto menos adequadas à agricultura, que idealmente requere precipitações frequentes 
e com intensidades inferiores à taxa de infiltração do solo. No Quadro 3 apresentam-se os valores das 
precipitações máximas observadas em períodos de 3 e 24 horas com períodos de retorno de 5, 10, 25, 
50 e 100 anos, as quais são geradoras de cheias importantes, não favorecem a recarga dos aquíferos 
e são causadoras de erosão (Costa, 1996).  

Quadro 3 - Valores máximos da precipitação diária e de 3 horas na bacia de Ribeira Seca, Estação 
Meteorológica de São Jorge dos Orgãos (Moreno, 2000). 

Precipitação (P) T=5 T=10 T=25 T=50 T=100 
Pmax diária (mm) 139 183 245 296 350 
Pmax 3h (mm) 24,9 28,7 33,7 37,6 41,4 

A aplicação do Método SCS proporcionou o cálculo de hidrogramas de cheias com passo de 
tempo ∆t=30 minutos (Figura 2) para os diferentes períodos de retornos considerados. Os valores dos 
correspondentes caudais de ponta apresentam-se no Quadro 4. Estes hidrogramas indiciam problemas 
para a regularização fluvial e torrencial e para o armazenamento superficial (MPCV, 1989) já que o 
escoamento se associa ao transporte de grande carga de sedimentos, o que diminui a vida útil das 
barragens. Resumindo, os recursos hídricos são escassos, as possibilidades de 
armazenamentosuperficial são reduzidas e caras, os aquíferos estão sendo sobre-explorados, a sua 
qualidade degrada-se e a sua recarga é insuficiente e difícil. 
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Figura 2 - Hidrogramas de cheia calculados pelo método SCS para precipitações de 3 horas em São 

Jorge dos Orgãos (Moreno, 2000)  

Quadro 4 – Caudais de ponta de cheia resultantes das precipitações máximas observadas num período 
de tempo igual a 3 horas em São Jorge dos Orgãos (Moreno, 2000) 

Caudais (m3/s) para vários períodos de retorno (anos)  
5 10 25 50 100 

Método Racional 60,137 74,624 94,048 113,644 133,645 
Método de SCS (CNII=81.20) 63,060 81,300 106,720 126,700 147,200 
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3 - NECESSIDADES DE REGA 

Os conceitos relativos às necessidade hídricas das culturas tem vindo a ser analisados e 
actualizados pela FAO, em conformidade com os novos conhecimentos adquiridos e a experiência 
acumulada na sua aplicação em todo o mundo (Allen et al., 1998; Pereira e Allen, 1999). As 
necessidades de água das culturas correspondem às quantidades de água, expressas em mm, 
necessárias para fazer face à água consumida através da evapotranspiração, considerando a 
cultura isenta de doenças, crescendo numa parcela extensa, sem restrições relativas à água e ao 
solo, incluindo a fertilidade, e atingindo a produção potencial para o ambiente onde são cultivadas. 
O uso consumptivo de água pelas culturas considera a influência das condições locais, 
nomeadamente a advecção, stress hídrico, má gestão do solo e da fertilidade, e inadequadas 
práticas culturais, sendo então definido como a quantidade de água expressa em altura [mm], 
utilizada efectivamente pelas culturas em resposta à evapotranspiração e às práticas agrícolas 
realizadas, de modo a atingir a produção real num ambiente especifico (Pereira e Allen, 1999). As 
necessidades hídricas das culturas igualam o uso consumptivo de água das culturas quando as 
culturas não estão sujeitas a qualquer “stress”, hídrico ou cultural, e são inferiores às potenciais 
sempre que a cultura não seja cultivada em condições óptimas devido a inadequadas técnicas de 
cultivo, fertilização, controle de pragas e doenças, gestão da água, salinidade da água e do solo, ou 
a condições ambientais adversas relativamente à variedade escolhida. 

As necessidades de rega correspondem à fracção das necessidade de água das culturas que 
não são satisfeitas pela precipitação, pela água armazenada no solo e pela ascenção capilar. As 
necessidades globais de rega incluem também a fracção de lavagem que deve ser adicionada em 
cúmulo com a dotação de rega para lavagem dos sais que se acumulem na zona radicular, bem 
como a fracção de água em excesso devida à não uniformidade e à ineficiência da rega, 
dependendo do sistema de rega, oportunidade das regas e características das redes de distribuição 
e transporte (Pereira e Allen, 1999).  

A determinação das necessidades globais de rega foi efectuada pelo modelo ISAREG 
(Teixeira e Pereira, 1992). O ISAREG calcula as necessidades hídricas das culturas, executa o 
balanço hídrico do solo, determinando as necessidades de rega que satisfazem tais necessidades 
óptimas hídricas das culturas. Pode simular condições de stress hídrico e condições de cultivo não 
óptimas desde que o utilizador parameterize o cálculo da evapotranspiração cultural para tais 
condições. Em presença de salinidade, a nova versão de ISAREG permite obter as necessidades 
globais da rega  considerando a fracção de lavagem e o impacto da salinidade no balanço hídrico 
do solo (Pereira et al., 2003). 

O ISAREG é um modelo de balanço hídrico do solo que simula a rega e o efeito que esta tem 
sobre o rendimento da cultura, considerando a constância dos restantes factores de produção. O 
ISAREG é um modelo simplificado uma vez que é considerado apenas o movimento vertical de 
água no solo. Este é considerado como um reservatório que cede ou recebe água conforme as 
entradas (precipitação, rega e ascensão capilar) são maiores ou menores do que as saídas 
(evapotranspiração, drenagem profunda e escoamento superficial). O volume máximo de água que 
em determinado instante está armazenado no solo e é disponível para as culturas denomina-se 
reserva utilizável do solo ou água disponível total, que pode ser calculado em função dos 
parâmetros característicos do solo e da profundidade do sistema radicular. Neste tipo de modelos 
só se considera a variação dos parâmetros com o tempo, sendo as condições de fronteira de fácil 
definição. Quanto às condições iniciais, apenas se exige o conhecimento de teor de humidade do 
solo no instante inicial.  

O modelo ISAREG requere os seguintes dados: 
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1) Dados meteorológicos 
• Evapotranspiração de referencia, Eto - determinada pela equação de Penmam–Monteith (Allen 

et al., 1998), calculada pelo programa EVAPOT. 
• Precipitação efectiva, Pe - já que o modelo ISAREG permite calcular a precipitação em 

excesso,  considerou-se o valor total da precipitação. No entanto, a precipitação efectiva poderia 
ser deduzida da precipitação total subtraindo a que é interceptada, o escoamento superficial e a 
água que se escoa por percolação para fora do sistema radicular. Faltam porém dados precisos 
que permitam tal cálculo. 

 
2) Dados pedológicos 
Em toda a área, predominam solos incipientes resultantes de depósitos de materiais aluvionares: 

Aluviossolos Modernos (Faria, 1970) e Fluvissolos Êutricos (FAO/UNESCO, 1968) de origem aluvionar: 
com composição granulométrica muito variável, predominando as texturas médias (franco e franco-
arenoso) e as grosseiras arreia grosa, frequentemente com bastante pedregosidade (cascalho, pedras, 
calhaus e blocos), e de origem coluvionar que ocupam frequentemente o fundo do vale e as situações 
topográficas que se identificam com terraços e outras acumulações salientes dos sopés de vertentes, e 
possuem textura muito variável, também com elevada percentagem de elementos grosseiros e 
pedregosos. No entanto ocorrem casos de terraços recobertos por camada mais ou menos espessa  de 
materiais finos, limo e argila. Em geral, estes solos proporcionam boas condições para o 
desenvolvimento das culturas de regadio praticadas na RSJ, incluindo hortícolas e fruteiras cuja 
expansão se prevê para o futuro (Constantino, 1984; Diniz e Matos, 1986). Para as simulações, na falta 
de melhor informação sobre as propriedades hidráulicas dos solos e de análises laboratoriais, 
considerou-se um solo homogéneo, correspondendo a uma única camada, com as características 
seguintes:  
Textura: solo argilo-limoso, com 35% de limo, 55% de argila e 10% de areia 
Profundidade: 0.5 m 
Capacidade de campo, coeficiente de emurchecimento e água disponível total: CC = 0.480 
mm/mm Ce = 0.272 mm/mm e TAW  = 208 mm/m 
3) Dados Culturais 
Coeficientes culturais - adoptaram-se os valores corrigidos de Kc propostos pela FAO (Allen et al., 
1998) apresentados no Quadro 5. 

Quadro 5 - Valores dos parâmetros  culturais  para as diferentes culturas regadas 

KC 
 

 
Cultura 

Kc mid Kc end 

Altura máxima 
da cultura 

Profundidade 
radicular mínima 

Profundidade 
radicular máxima 

 
p 

Milho (Grão)*** 1,2 0,6-0,35 2 0,5 1 0,55 
Banana** 1,1 1 3 0,5 0,9 0,35 
Batata comum 1,15 0,75 0,6 0,4 0,6 0,35 
Cebola (seco) 1,05 0,75 0,4 0,3 0,6 0,30 
Feijão verde 1,15 1,1 0,8 0,5 0,7 0,45 
Batata doce 1,15 0,65 0,4 1 1,5 0,65 
Mandioca 0,8 0,3 1 0,5 0,8 0,35 
Repolho 1,05 0,95 0,4 0,5 0,8 0,45 
Couve 1,05 0,95 0,4 0,4 0,7 0,45 
Cana de açúcar 1,25 0,75 3 1,2 2,0 0,65 
Tomate 1,15 0,70-0,90 0,6 0,7 1,5 0,40 
Cenoura 1,05 0,95 0,3 0,5 1 0,35 

Fonte: Allen et al,. 1998 
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� Profundidade radicular - dado não haver disponibilidade de dados resultantes de 
observações em Cabo Verde, utilizaram-se os valores proposto pela FAO (Allen et al., 1998) para 
regiões áridas.  

� Fracção de água utilizável sem produzir stress hídrico, p, - permite definir a 
reserva facimente utilizável RFU e foi estimada conforme o Quadro 5. 

� Coeficiente de resposta das culturas ao stress hídrico, Ky, - permite estimar a 
quebra de produção em função de carências hídricas, foi adoptado conforme Correia (1998) para a 
ilha de Santiago (1,25). 

� Duração das fases do ciclo vegetativo - conforme informação local, utilizaram-se os 
valores estimados pela FAO (Allen et al., 1998). 

� Teor de água à sementeira – estimado conforme informações locais. 
Os parametros culturais foram corrigidos para as condições climáticas locais recorrendo ao 

programa KCISA (Rodrigues et al., 2000). 
A determinação das necessidades globais de rega foi efectuada pelo programa ISAREG para as 

culturas referidas no Quadro 5. Para maioria das culturas a plantação inicia-se entre Novembro a 
Março.O cálculo das necessidades de rega refere-se a condições óptimas de cultivo e não incluem as 
fracções de lavagem nem referentes às ineficiências dos sistemas de rega. Utilizou-se a série histórica 
real com 59 anos de observações tendo-se obtido as consequentes séries de necessidades hídricas e 
respectivas frequências (Quadro 6 e Figura 3). 

 
Quadro 6 – Necessidades hídricas (mm) para as culturas de banana,  milho, cana de açúca e 

hortícolas e respectivas frequências, F(X) = P(x≤...) 
 
Ano 

F(X) 
% 

Banana Milho 
 (mm) 

Cana 
(mm) 

 
Hort (mm) 

 
Ano 

F(X) 
% 

Banana Milho 
 (mm) 

Cana 
(mm) 

 
Hort (mm) 

1 1,7 346 187 70 181 31 51,7 738 348 813 381 
2 3,3 372 192 240 185 32 53,3 752 351 907 384 
3 5 389 197 267 201 33 55 780 367 937 389 
4 6,7 444 199 287 212 34 56,7 786 375 954 398 
5 8,3 465 200 298 217 35 58,3 828 385 963 405 
6 10 476 201 318 221 36 60 863 392 981 411 
7 11,7 480 203 339 231 37 61,7 879 412 982 415 
8 13,3 483 204 361 249 38 63,3 886 414 1003 424 
9 15 501 205 402 255 39 65 911 416 1016 431 
10 16,7 503 207 411 263 40 66,7 935 419 1020 439 
11 18,3 535 207 415 268 41 68,3 982 419 1048 442 
12 20 565 208 434 280 42 70 1008 420 1059 448 
13 21,7 568 208 435 294 43 71,7 1016 433 1060 459 
14 23,3 569 225 457 298 44 73,3 1033 451 1086 480 
15 25 582 233 475 306 45 75 1064 454 1092 497 
16 26,7 585 245 480 317 46 76,7 1114 494 1124 505 
17 28,3 586 246 502 325 47 78,3 1114 521 1124 510 
18 30 591 252 532 341 48 80 1167 529 1145 515 
19 31,7 605 255 538 345 49 81,7 1226 546 1148 521 
20 33,3 607 259 541 349 50 83,3 1239 567 1158 533 
21 35 609 265 571 354 51 85 1252 600 1162 537 
22 36,7 638 269 597 355 52 86,7 1301 624 1215 550 
23 38,3 638 283 607 360 53 88,3 1316 633 1233 558 
24 40 639 283 615 363 54 90 1348 643 1288 566 
25 41,7 675 299 622 365 55 91,7 1351 679 1321 593 
26 43,3 694 300 716 367 56 93,3 1354 703 1492 603 
27 45 704 311 749 369 57 95 1530 726 1576 616 
28 46,7 714 320 762 372 58 96,7 1553 806 1622 728 
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29 48,3 719 333 775 374 59 98,3 1573 826 1622 811 
30 50 737 345 789 377 60      

 
Todos os cálculos se referem à Estação meteorológica é a de São Jorge dos Orgãos. O primeiro 

e o último ano da série observada são 1941/42 a 1959/60 respectivamente, a partir da qual se gerou 
uma série de 59 anos, conforme descrito em comunicação complementar desta. Considerou-se o ano 
hidrológico que vai de 01 de Julho a 30 de Junho, conforme as condições pluviométricas prevalecentes 
no arquipélago. As séries utilizadas eram de dados mensais. Os dados continham muito poucas falhas 
e foi utilizado o método de  regressão linear simples para estimar os dados em falha.  
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Figura 3 - Necessidades hidricas das culturas em S. Jorge do Orgãos (vd. Quadro 6) 
As necessidades hídricas das culturas obtidas demonstraram um bom ajustamento à função 

distribuição normal. Os resultados mostram que as necessidades de água para rega variam num 
intervalo muito largo, principalmente para as culturas anuais, o que se deve à grande variabilidade 
interanual das precipitações, característica de clima árido e frequentemente afectado por secas. 

 
4 - SISTEMAS DE REGA E RECURSOS DISPONÍVEIS  

O método de rega tradicional é o de alagamento ou dos canteiros tradicionais, consistindo na 
inundação dos regos, canteiros ou caldeiras, em que a água é conduzida por gravidade até às parcelas 
a regar. Os canais de rega são normalmente de terra batida. No entanto existem algumas condutas 
revestidas a argamassa e tubos. Estima-se que mais de 80% de área total é regada pelo processo de 
alagamento usando canais de terra batida. Contudo, outras técnicas como a micro-irrigação têm vindo 
a desenvolver-se, destacando-se a rega gota-a-gota. A rega gota-a-gota tem a vantagem de 
economizar água, emprega-se em todos os tipos de terrenos, permite utilizar água com elevados teores 
salinos, economiza mão de obra, permite fertirrega mineral, que conduz a melhoria quantitativa e 
qualitativa da produção, emprega-se em qualquer condições, mormente em agricultara protegida, e tem 
baixo consumo de energia. No entanto apresenta como inconvenientes o entupimento dos gotejadores, 
custos elevados, e a acumulação de sais em regiões áridas na periferia do bolbo molhado. Este ultimo 
inconveniente é o mais preocupante para as condições locais. 

Da exploração de furos e poços existentes na RSJ, extraíam-se diariamente cerca de 5.400 m3 
de água, usadas nas de actividades de regadio, uso doméstico e abeberamento de animais. Do estudo 
realizado das necessidades hídricas das culturas  temos que para ano muito seco, com 98,3% de 
probabilidade de não excedência, as necessidades hídricas anuais são 
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banana         1573 mm,  
milho         826 mm,  
cana de açúcar        1622 mm  
culturas hortícolas       811 mm.  
As disponibilidades referem-se a um valor de 5266 m3/dia na RSJ (Santa Helena, S. Cristóvão, 

Ribeira de Montanha e Ribeira Seca) e a área a regar é de 505 ha ou seja as disponibilidades 
correspondem a pouco mais do que 10 m3/ha/dia. Como a ET das culturas em peíodo de ponta ronda 6 
mm/dia não há possibilidade de satisfazer a área potencial. Para a área actual, 214 ha a 
disponibilidade é de apenas cerca de 2.5 mm/dia o que indicia que a rega se pratica de forma 
deficitária, longe de permitir atingir as produções potenciais. Acresce que a água de rega é 
frequentemente salobra e os solos se estão salinizando. Para que as consequências sejam 
minmizadas é necessário adoptar uma distribuição de culturas que ocupe o solo de forma tal que as 
necessidades de rega sejam satisfeitas escalonadamente ao longo do ano e adoptando calendários de 
rega adequados, com atenção aos períodos críticos em que os défices mais afectam a produção. Além 
disso, é necessário adoptar sistemas de rega que conduzam aos melhores desempenhos e minimizem 
as perdas e desperdícios de água. Acresce o problema do controlo da salinidade que requere a 
adopção de métodos que preservem a zona radicular das culturas. 

No sentido de melhorar as condições da agricultura, foram elaboradas e difundidas fichas de 
culturas (MAP CPDA/INIDA,.2003a, b, c) para conselho aos agricultores incluindo informação sobre a 
tolerância à salinidade (Quadros 7 e 8). É fundamental que a escolha das culturas tenha em conta a 
qualidade da água. Pode-se verificar que a maioria das culturas hortícolas praticadas na RSJ é 
sensível ou muito sensível à salinidade o que constitui problema enorme para a sustentabilidade do 
regadio actual dada a inferior qualidade das águas disponíveis. 

Quadro 7 - Tolerância à salinidade e ao boro na água da rega de algumas culturas praticadas em Cabo 
Verde (MAP CPDA/INIDA,.2003a, b, c). 

 Redução prevista para produção em função da salinidade Ece e ECw 

 0% 10% 20% 50% 
 ECe ECw ECe ECw ECe ECw ECe ECw 

Beterraba 
Tomate 
Pepino 
Couve 
Batata comum 
Batata doce 
Pimentão 
Alface 
Rabanete 
Cebola 
Melão 
Cenoura 
Feijão 
Morango 

4,0 
2.5 
2.5 
1.8 
1.7 
1.5 
1.5 
1.3 
1.2 
1.2 
2.2 
1.0 
1.0 
1.0 

2,7 
1.7 
1.7 
1.2 
1.1 
1.0 
1.0 
0.9 
0.8 
0.8 
1.5 
0.7 
0.7 
0.7 

5,1 
3.5 
3.2 
2.8 
2.5 
2.4 
2.2 
2.1 
2.0 
1.8 
3.6 
1.7 
1.5 
1.3 

3,4 
2.3 
2.2 
1.9 
1.7 
1.6 
1.5 
1.4 
1.3 
1.2 
2.4 
1.1 
1.0 
0.9 

6,8 
5.0 
4.4 
4.4 
3.8 
3.8 
3.3 
3.2 
3.1 
2.8 
5.7 
2.8 
2.3 
1.8 

4,5 
3.4 
2.9 
2.9 
2.5 
2.5 
2.2 
2.1 
2.1 
1.8 
3.8 
1.9 
1.5 
1.2 

9,8 
7.6 
6.3 
7.0 
5.9 
6.0 
5.1 
5.2 
5.0 
4.3 
9.1 
4.6 
3.6 
2.5 

6,4 
5.0 
4.2 
4.6 
3.9 
4.0 
3.4 
3.4 
3.4 
2.9 
6.1 
3.1 
2.4 
1.7 

Ece – Condutividade eléctrica de uma amostra  de pasta do solo saturada (em mmhos/cm a 25ºc) 
Ecw – Condutividade eléctrica da água de rega (em mmhos/cm a 25ºc) 

 
 
Quadro 8 - Grau de sensibilidade à salinidade de algumas culturas hortícolas praticadas na RSJ (MAP 

CPDA/INIDA,.2003a, b, c). 
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Muito sensíveis Sensíveis Medianamente 
sensíveis 

Pouco sensíveis Extremamente 
resistentes 

Alface Batata comum Beterraba Beterraba sacarina Tamareira 
Cebola Batata doce Melão   
Cenoura Couve    
Feijoeiro Espinafre    
Morangueiro Fava    
Pimento Milho    
Rabanete Pepino    

Perspectivam-se algumas hipóteses para alteração dos sistemas de rega na RSJ. A primeira diz 
respeito à substituição da rega por gravidade pela da rega localizada, miniaspersão em pomares e 
gota-a-gota para as restantes culturas. 

Quando se usa um sistema de miniaspersão em pomares, as folhas das árvores mais sensíveis 
não ficam sujeitas à toxicidade dos sais transportados na água de rega salina. Este sistema de rega 
possibilita bom humedecimento do solo e permite a lavagem dos sais na zona radicular. Quando se 
utiliza a rega gota-a-gota é possível a rega de muitas culturas com diferentes graus de sensibilidade à 
salinidade, até com a águas de salinidade muito elevada desde que o bolbo molado onde se 
desenvolvem as raízes seja mantido húmido. Os sais são transportados para a periferia do bolbo, onde 
se acumulam (Fig. 4). Em condições de salinidade elevada, há que adoptar técnicas adequadas de 
cultivo de forma a que os sais não voltem ao bolbo quando as condições de potencial se invertem por 
secagem daquele. Nestas condições é necessário proceder à lavagem dos sais no início de cada 
período de rega. Forçosamente a rega deverá ser frequente para contrariar qualquer fluxo ascendnte 
que transporte os sais para a zona radicular. Porém, a microrrega requer fortes investimentos em 
equipamento, alta tecnologia, nomeadamente em termos de apoio aos utilizadores, capacidade de 
manutenção dos sistemas incluindo o apoio pós-venda, e energia.  

 

 

Acumulação 
de sais 

Gotejador 

Zona Húmida
Zona Seca 

 

 

Figura 4 - Acumulação de sais no solo com a rega gota-a-gota, quando se utiliza águas com elevado teor 
salino. 

 
A hipótese de abandono da rega por gravidade em favor da rega por aspersão não é geralmente 

viável. Não só esta rega não se adapta à aplicação de águas salinas como é sujeita a elevadas perdas 
por evaporação e de transporte pelo vento em climas áridos (Pereira et al., 2002).  

Finalmente, resta a hipótese de melhorar os sistemas de rega por canteiros existentes. De facto, 
os canteiros adaptam-se bem a rega com águas salinas, não promovem o contacto das folhas com a 
água, e permitem boa lavagem dos sais, tanto mais quanto mais uniforme for a ditribuição da água no 
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canteiro. Além disso não requerem investimentos em equipamentos nem em energia. Poreém 
requerem investimentos em nivelação do terreno, condição essencial para a boa uniformidade e 
desempenho da rega, podendo atingir-se eficiências de aplicação muito altas, semelhantes às da 
microrrega (cerca de 90%), superiores à aspersão (Pereira e Trout, 1999). A poupança de água em 
culturas que não cobrem totalmente o solo é mais difícil que em gota a gota ou micro-aspersão mas 
possível, caso da rega por caldeiras com distribuição por tubos. Neste caso os sais acumulam-se na 
periferia da caldeira, nomeadamente à superfície. No caso de culturas que cobrem completamente o 
terreno a rega deficitária com águas salinas e solos salinizados é extremamente difícil em qualquer 
condição mas quase impossível se as culturas forem cultivadas em camalhões armados nos canteiros 
ou no caso de sulcos curtos porque será neles que os sais se vão acumular. Portanto seria necessário 
adoptar canteiros à rasa ou plantar no fundo dos sulcos como se pratica nos oásis, o que nem sempre 
se adequa a todas as culturas nem corresponde à tradição local. Porém, mesmo em gota a gota, é 
difícil combinar a rega deficitária com o controlo de sais. A verdade é que a lavagem dos sais é 
prioritária e, portanto, não pode ser secundarizada relativamente à poupança de água. 

A lavagem dos sais coloca outra questão, a da drenagem, sem a qual não é possível retirar os 
sais transportados pela água que percolou para além da zona radicular em controlar as toalhas fráticas 
suspensas referidas atrás.  

Igualmente importante é a modernização dos sistemas de distribuição da água à parcela, tanto 
pelo seu revestimento para evitar infiltração, como no que se fere à gestão visando evitar perdas 
operacionais e, sobretudo, adequação da distribuição à procura. Esta modernização é referida embora 
o trabalho se limite a indicar que a maioria da distribuição se faz por levadas em terra sem regulação e 
não tenha abordado com melhor detalhe as consequências de tais sistemas. Trata-se de questão 
importante em condições de escassez porque permite evitar perdas e desperdícios e, sobretudo, 
porque permitir a adopção de calendários de rega adequados às culturas e que permitem maximizar a 
produção e a produtividade da água (Pereira et al., 2002).  

As soluções a ser encontradas passam forçosamente por desenvolvimentos locais e não podem 
ser cópia do que se faz em outros países. Terão que ser encontradas soluções tendo em conta as 
potencialidade agrícolas e naturais da RSJ. Por isso considera-se a possibildade de adoptar um 
sistema de rega baseado na regularização da torrencialidade dos cursos de água que proporcione a 
infiltração e o armazenamento da água ao longo do vale. Recorrendo a esta regularização é possível 
fazer a derivação controlada das cheias para infiltração em canteiros e, assim, proporcionar a lavagem 
dos sais pelo processo de inundação por canteiros, como se referiu acima. Para tanto é necessária a 
construção de sucessivos diques que façam diminuir a velocidade da água, criem pequenos 
armazenamentos em cascata, e produzam a elevação do nível da água de forma a derivar esta para 
um canal mais elevado do que actualmente a partir do qual a água pode ser distribuída aos canteiros, 
infiltrar-se e lavar os sais e/ou contribuir para a recarga dos aquíferos. Naturalmente, o sucesso de um 
tal sistema dependerá da capacidade de gestão do sistema, de forma a que a recarga não venha a 
fazer-se só com água de baixa qualidade. A reformulação dos sistemas de cultura é igualmente 
necessária em linha com o indicado atrás. 

Para o efeito, estão em em estudo várias acções (Projecto de Protecção da Zona Costeira da 

Ribeira Seca, a cargo requerido pelo INIDA da equipa de Recursos Hídricos/CAS/Infra-estruturas e 

INIDA) de que se destacam: 
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i) Construção de 21 diques desde Macati até Lagoinha, trata-se de 10 barragens de 
correcção torrencial e de 11 diques para derivação de água para levadas argamassadas para 
distribuição às propriedades agrícolas.   

ii) Construção de 1000 m de muros e levadas revestidas, que poderão ser construídos ao 
longo de ambas as margens da ribeira em ligação com os muros antigos já existentes. Os 
terrenos que são naturalmente alagados anualmente pelas cheias não terão os diques de 
derivação, dados que não apresentam problemas de salinidade. 

iii) Apoio aos agricultores na construção de levadas de terra, canais principais e 
secundários, que conduzem a água às propriedades afectadas por salinidade.   

iv) Reconstrução das dunas na praia de Pedra Badejo e protecção/promoção da 
antiga Lagoinha para protecção dos terrenos agrícolas do litoral.   

v) Criação de alternativas para o combate a extracção de areia na praia de Pedra Badejo 
para protecção do aquífero.   

vi) Proteção de algumas encostas contra o a erosão acelerada, nomeadamente 
com introdução de espécies florestais, forrageiras e espécies com utilidade alimentar como o 
caso de  feijão congo (PAFN, 1991; Moreno, 1996). 

 
5 - CONCLUSÃO 

Os estudos a que se refere o presente artigo mostram que a bacia da Ribeira Seca se 
confronta com gravissimos problemas para a sutentabilidade do regadio, meio de vida importante 
para as populações locais. De facto, da conjugação da aridez do clima e secas frequentes com a 
sobre-exploração das águas subterrâneas e a destruição da sua protecção natural pela extracção 
de areias, resultam a insuficiência de água para rega, a salinização das águas subterrâneas e a 
degradação do solo, conduzindo a reduzida área regada a que as culturas regadas sejam afectadas 
por stress hídrico e salino, consequentemente com produtividade muito baixa. A adopção de novos 
métodos de rega não é solução para o problema, que não se baseia em questões de desempenho 
dos sistemas de rega mas em desertificação induzida pelo homem.  

Para contrariar as dotações de rega insuficientes, nomeadamente para a lavagem de sais no 
perfil do solo na zona radicular é necessário encontrar fontes alternativas de água, tanto mais que 
conjugar rega deficitária com controlo da salinidade e regando com águas salinas é tarefa 
contraditória e impossível. Para tanto considera-se apropriada a reguilarização da ribeira, a criação 
de uma cascata de reservatórios e de derivações para levadas que levem a permitir o uso das 
águas de cheia para inundação das terras regáveis de forma criar condições de infiltração 
favoráveis à recarga dos aquíferos, à lavagem dos sais e à disponibilização de água para as 
culturas. Naturalmente, as infraestruturas em questão devem ser acompanhadas de adequada 
gestão da água e da terra, nomeadamente em termos de sistemas culturais adequados às 
limitações naturais e ao processo de melhoramento ambiental.  
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RESUMO 
 Neste trabalho faz-se uma caracterização hidrodinâmica da região do Minho (NW de Portugal), 

através da interpretação de hidrogramas de nascentes e de ensaios de caudal. Na região estudada 
predominam rochas cristalinas, essencialmente granitos e formações metassedimentares (xistos).  

 Os valores dos coeficientes de esgotamento (α) das nascentes oscilam entre 1e-3/dia e 4e-2/dia. 
A produtividade das nascentes apresenta uma forte variabilidade sazonal, com razões “caudal 
máximo/caudal mínimo” a oscilar entre 1,4 e 32,7.  

 Nos ensaios de caudal, identificaram-se dois efeitos principais: efeito de esvaziamento e efeito 
de drenagem diferida. O comportamento hidrodinâmico das captações ao longo dos ensaios é variável, 
pelo que se obtêm diferentes valores de transmissividade em função do tempo de extracção. Um dos 
ensaios efectuados foi interpretado com base no conceito de “poço estendido”, tendo sido possível 
delinear a orientação da estrutura produtiva. Em casos não raros, ocorrem, para determinados tempos 
de extracção, rebaixamentos bruscos, denotando um esvaziamento total dos níveis produtivos, ainda 
que temporário. Os valores de transmissividade são muito variados, oscilando entre 0,2 m2/dia e 80 
m2/dia nos granitos e entre 1 m2/dia e 80 m2/dia nos xistos. Em termos medianos, obtiveram-se valores 
de 1,4 m2/dia e de 3,3 m2/dia, respectivamente para granitos e xistos.  

 O comportamento hidrodinâmico descrito mostra que as peculiaridades destes aquíferos 
constituem importante factor a considerar na gestão dos recursos hídricos subterrâneos destes meios, 
cuja exploração, na região, tem sido incrementada nos últimos tempos, não só para produção de água 
de abastecimento doméstico, mas também na indústria do engarrafamento e do termalismo. 

 
 
PALAVRAS-CHAVE: aquíferos fissurados; hidrodinâmica; Minho; hidrogramas; gestão de 

recursos hídricos. 
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1 – INTRODUÇÃO  
 A gestão dos recursos hídricos subterrâneos passa por um rigoroso conhecimento do 

funcionamento hidrogeológico dos sistemas aquíferos de modo a que a sua exploração possa ser feita 
de forma sustentada. A heterogeneidade e a anisotropia inerentes aos aquíferos fissurados constituem 
uma dificuldade acrescida na quantificação dos diferentes parâmetros hidráulicos, indispensáveis para 
a sua modelação. 

 Como se depreende dos trabalhos de LIMA (1994) e LIMA (2001), a região do Minho (Figura 1) 
apresenta importantes recursos hídricos subterrâneos que têm vindo a ser explorados, não só para o 
abastecimento domiciliário, mas também na indústria do engarrafamento e do termalismo. No entanto, 
o aproveitamento destes recursos tem sido feito sem o devido conhecimento das condições 
hidrogeológicas, sendo, portanto, frequentes situações de conflito entre necessidades e recursos.  

 Neste trabalho, faz-se uma caracterização hidrodinâmica da região do Minho, através da 
interpretação de hidrogramas de nascentes e de ensaios de caudal. Desta forma, pretendemos 
contribuir, não só para o desenvolvimento do conhecimento hidrogeológico destes ambientes 
peculiares, mas também para a definição de uma estratégia de exploração sustentada dos recursos 
hídricos subterrâneos desta região.  

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 1 Localização e geologia da área estudada (polígono azul). Esquema adaptado de DIAZ 

GARCIA (1992). 
 
 
2 – GEOLOGIA 
 
 A área suporte deste estudo localiza-se na Zona Centro – Ibérica (ZCI) do Maciço Hespérico e 

é constituída, predominantemente, por granitóides e metassedimentos. A instalação dos granitóides 
parece ter estado subordinada à zona de cisalhamento de Vigo – Régua, como sugerem os 
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alinhamentos definidos pelos seus afloramentos. Contrastando com o NW da ZCI, nesta região 
prevalecem os granodioritos, em detrimento dos granitos de duas micas (Figura 1). 

 A região foi muito afectada pela fracturação tardi-varisca, predominando as rupturas NNE-SSW 
a ENE-WSW e NW-SE que, no conjunto, recortam os maciços graníticos, formando blocos mais ou 
menos individualizado, mas definindo patamares paralelos à linha de costa. As mais altas cotas 
correspondem a planaltos descontínuos, preservados no topo destes blocos, podendo atingir-se 
altitudes da ordem dos 1500 m.  

 Os mantos de alteração das rochas graníticas e metassedimentares, com profundidades 
médias de aproximadamente 15 m, têm carácter descontínuo, uma vez que estão fortemente 
dependentes do grau de fracturação das rochas. 

 
3 – HIDROGRAMAS 
 
 Nesta parte do estudo procedeu-se à monitorização da produtividade de nascentes e furos com 

artesianismo repuxante, tendo sido analisados os seus hidrogramas, em particular os períodos de 
recessão. A selecção destes pontos de água perseguiu o objectivo de abranger as principais fácies 
graníticas e vários tipos hidroquímicos. Por isso, além das águas mais comuns da região, foram 
também contempladas algumas ocorrências hidrominerais, como as Termas de Melgaço, as Termas de 
Caldelas e Caldas do Gerês. De seguida, apresentamos os dados pelos sectores estudados: Melgaço, 
Extremo, Ponte da Barca-Gerês, Braga e Caldas da Saúde. 

 
 3.1 – Melgaço 
 
 No sector de Melgaço foram estudadas duas nascentes de água gasocarbónica (M1 e M2). 

Como se observa nos hidrogramas da Figura 2, os coeficientes de esgotamento (α) médios de M1 e 
M2 são relativamente semelhantes, embora a recessão de M1 seja ligeiramente inferior. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2 Hidrogramas das nascentes M1 e M2 do sector de Melgaço relativos ao período de 6 de 

Fevereiro de 1996 a 17 de Dezembro de 1997 e respectivos coeficientes de esgotamento. 
 
 Considerando os caudais máximos registados no período em análise, obtêm-se volumes 

máximos de água armazenada acima do nível de descarga de 2030 m3 e 2630 m3, respectivamente 
para M1 e M2, admitindo-se, por isso, que esta última registe um contributo de um nível produtivo 
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ausente em M1, cuja participação rondará 20% do caudal total de descarga. A relação entre os caudais 
máximos e mínimos é de 1,637 para M1 e 2,845 para M2. Dado que a cota de emergência desta última 
é superior à da primeira, é possível que as diferenças hidrodinâmicas se devam à presença de níveis 
ou estruturas com maior permeabilidade na zona mais superficial. 

 De salientar que a variação dos caudais ao longo do tempo é acompanhada de variações do 
quimismo das águas, particularmente no que respeita ao carbono inorgânico total, pelo que a 
exploração deste recurso hidromineral está condicionada pelo comportamento hidrodinâmico do 
aquífero. 

 
 3.2 – Extremo 
 
 Na freguesia de Extremo, concelho de Arcos de Valdevez, foram monitorizadas quatro 

nascentes: E1, E2, E3 e E4. Estes pontos de descarga ocorrem em ambiente geológico diversificado, 
verificando-se a presença de granitos de duas micas de grão grosseiro a médio e de grão fino e 
metassedimentos silúricos. Estas litologias encontram-se, localmente, percorridas por filões de quartzo. 

 A análise dos hidrogramas da Figura 3 põe em evidência dois grupos de nascentes: um, 
constituído por E1 e E3 e o outro, por E2 e E4. Esta identidade hidrodinâmica é acompanhada de 
similitude litológica. De facto, as primeiras drenam a partir de terrenos graníticos, enquanto que as 
segundas estão associadas a xistos ou a contactos xisto/granito, pelo que parece razoável admitir que 
o esgotamento nos granitóides seja mais lento.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3 Hidrogramas das nascentes do sector de Extremo relativos ao período entre 5 de Maio e 

28 de Outubro de 1998 e respectivos coeficientes de esgotamento. 
 
 Em todas as nascentes, à excepção de E4, é possível identificar dois comportamentos distintos 

durante a recessão, sendo o início do esgotamento invariavelmente mais rápido do que o final. Este 
aspecto é de grande importância em períodos de seca prolongada, uma vez que as nascentes 
asseguram um débito, ainda que modesto, durante mais tempo.  

 De um modo geral, em todas as nascentes deste sector, verifica-se que a temperatura e a 
condutividade eléctrica da água exibem comportamentos semelhantes entre si e inversos ao do caudal 
A título de exemplo, apresenta-se na Figura 4 a variação destes três parâmetros em E1. Como se 
observa, esta nascente apresenta uma quebra acentuada na evolução da temperatura e da 
condutividade a partir de 2 de Setembro de 1998 que se traduz por um aumento brusco dos 
respectivos valores. As observações de campo mostram que este fenómeno deverá estar relacionado 
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com um incêndio que ocorreu naquela área nos finais do mês de Agosto de 1998, tendo a precipitação 
dos primeiros dias de Setembro provocado uma ligeira recarga. De facto, há um ligeiro aumento de 
caudal a partir de 2 de Setembro, acompanhado de um forte incremento na condutividade eléctrica da 
água. Esta variação pode ser explicada por uma rápida recarga através de estruturas muito 
permeáveis, encontrando-se a água de infiltração enriquecida em sais provenientes das cinzas do 
referido incêndio. Estes dados sugerem que, pelo menos em parte, a recarga destes aquíferos é feita 
directamente através de fluxos preferenciais e não apenas mediante fluxo tipo pistão. A conclusão 
semelhante chegaram SUKHIJA et al. (2003) num estudo desenvolvido em granitos fracturados e 
meteorizados do centro e sul da Índia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4 Variação do caudal, da temperatura e da condutividade na nascente E1 no período de 5 

de Maio a 28 de Outubro de 1998. 
 
 3.3 – Ponte da Barca-Gerês 
 
 No sector de Ponte da Barca-Gerês foram monitorizados dez pontos. Os coeficientes de 

esgotamento de duas nascentes (PG1 e PG2), situadas entre Ponta da Barca e Vila Verde, são da 
ordem de 1,5e-2/dia. Nestas nascentes observa-se uma resposta rápida aos eventos pluviosos, 
provavelmente como resultado de uma infiltração preferencial por fracturas. 

 Noutra localidade deste sector, Caldelas, foram monitorizados três nascentes (PG3, PG4 e 
PG5) e dois furos com artesianismo repuxante (PG6 e PG7) destinados, estes últimos, à captação de 
água termomineral. Todos estes pontos situam-se nas proximidades de um contacto entre dois granitos 
porfiróides, um de grão médio a grosseiro e outro de grão fino. Os valores dos coeficientes de 
esgotamento variam entre 2e-3/dia (PG6 e PG7) e 1e-2/dia (PG3 e PG5). PG4 apresenta um valor de 
6e-3/dia. Verifica-se, assim, que os pontos associados ao aquífero mineral apresentam coeficientes de 
esgotamento da ordem de grandeza da ordem de e-3/dia sendo, por isso, inferiores aos das nascentes 
relacionadas com circuitos mais superficiais. 

 Na nascente PG5 observa-se uma boa correlação positiva entre o caudal e a condutividade 
eléctrica (Figura 5). Nos períodos de recarga, o aumento do caudal da nascente tem repercussões 
directas a nível da mineralização da água verificando-se um atraso entre a resposta físico-química e a 
resposta hidrodinâmica. Tal como se assinala na Figura 5, este atraso corresponde, sensivelmente, a 
um período de vinte dias que é, por isso, o tempo necessário para que as águas de infiltração atinjam a 
zona de descarga. 
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Figura 5 Variação do caudal e da condutividade eléctrica no período de 7 de Janeiro de 1997 a 

10 de Setembro de 1998 na nascente PG-5. Assinalam-se alguns períodos que reflectem o atraso (em 
dias) entre a produtividade e a mineralização das águas desta nascente.  

 
 Na região do Gerês foram monitorizadas três nascentes (PG8, PG9 e PG10), correspondendo 

a PG9 a uma das captações da água mineral de Caldas do Gerês. No que respeita ao esgotamento, 
esta tem um coeficiente dez vezes inferior (1e-3/dia) ao das restantes (1e-2/dia) e, apesar de se tratar de 
uma nascente mineral, observa-se uma correlação negativa entre o caudal e a condutividade (Figura 
6), o que sugere mistura entre as águas minerais e as águas de infiltração. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6 Diagrama de dispersão do caudal em função da condutividade eléctrica na nascente 

mineral de Caldas do Gerês, de acordo com dados recolhidos entre 16 de Janeiro e 19 de Junho de 
1997. 

 
 3.4 – Braga 
 
 Na região de Braga foram monitorizadas cinco nascentes (B1, B2, B3, B4 e B5). Enquanto as 

quatro primeiras exibem coeficientes de esgotamento à volta de 2e-2/dia, B5 apresenta dois períodos 
distintos: um primeiro mais rápido com α = 4,9e-3/dia e o outro, mais lento, com α = 2,5e-3/dia. À 
excepção de B4, que apresenta maior estabilidade, nas restantes nascentes ocorre infiltração 
preferencial por estruturas muito permeáveis, uma vez que a sua resposta aos eventos pluviosos é 
imediata. 

 
 
 3.5 – Caldas da Saúde 
 
 Em Caldas da Saúde foram monitorizadas duas nascentes (CS1 e CS2) com coeficientes de 

esgotamento semelhantes aos identificados na maioria das anteriormente descritas, ou seja, da ordem 

Caudal (m3/dia) = 51,694 - ,0803 * Cond.(µS/cm)
R2 =, 84771 



6º SILUSBA – Simpósio de Hidráulica e Recursos Hídricos dos Países de Língua Oficial Portuguesa 

 473

de 1 a 2e-2/dia. Do mesmo modo, nestas nascentes também se identifica a infiltração preferencial, 
como se deduz, por exemplo, pela correlação negativa estabelecida entre o caudal e a condutividade 
de CS2 (Figura 7). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7 Diagrama de dispersão do logaritmo natural do caudal em função da condutividade de 

CS2 relativo ao período de 10 de Julho de 1997 a 30 de Julho de 1998. 
 
 3.6 – Síntese 
 
 A análise dos hidrogramas das emergências estudadas (nascentes e furos com artesianismo 

repuxante) permitiu identificar comportamentos hidrodinâmicos distintos. O estudo das etapas de 
recessão de cada emergência conduziu à quantificação das respectivas taxas de esgotamento, cuja 
síntese é apresentada no Quadro 1. 

 
Quadro 1 Coeficientes de esgotamento (α) das diferentes emergências estudadas. 
S

ector efª Geologia -α (1/dia) 

M
elgaço 

1 

2 

Granito de duas micas de grão médio a fino, heterogéneo. Granito 
leucocrático de grão médio. Filões pegmatíticos.  

-2,0 e-3 

-2,6 e-3 

E
xtremo 

1 

2 

3 

4 

Granito de duas micas de grão fino a médio.  
Contacto granito/metassedimento. 
Granito de duas micas de grão grosseiro a médio. 
Diferentes fácies graníticas, xistos pelíticos e filões de quartzo. 

-7,1 e-3 a -
2,7 e-2 

–2,1 e-2 a -
4,3 e-2 

–9,8 e-3 a -
2,9 e-2 

-2,1 e-2 

P
onte da 
Barca-
Gerês 

G1 

G2 

G3 

G4 

G5 

G6 

G7 

G8 

Granito biotítico porfiróide de grão médio a grosseiro. 
Granito biotítico porfiróide de grão médio a fino. 
Granito biotítico porfiróide de grão médio a grosseiro e de grão médio a 

fino. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Granito porfiróide de grão grosseiro ou médio a grosseiro. 
Idem. 
Idem. 

-1,3 e-2 
–1,5 e-2 a -

2,6 e-2 
-5,0 e-3 a -

1,3 e-2 
-6,0 e-3 
-1,3 e-2 
-2,2 e-3 
-2,2 e-3 
-1,2 e-2 
-1,2 e-3 
-2,8 e-2 

0,50

1,50

2,50

3,50

4,50

5,50

250 270 290 310 330 350 370

ln Q (m3/dia) = 12,96844 - ,03209 * Cond. (µS/cm)�
�
R^2 = ,96217

ln caudal (m3/dia)

Cond. (µS/cm)

5,00

4,00

3,00

2,00

1,00

ln Q (m3/dia) = 12,96844 - ,03209 * Cond.(µS/cm) 
R2 = ,96217 
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M1

M2M3
80 m

103 m

24 m

G9 

G10 

Br
aga 

1 

2 

3 

4 

5 

Granito biotítico porfiróide de grão médio a fino. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Granito biotítico-moscovítico porfiróide de grão grosseiro e de grão 

médio a fino. Metassedimentos.  

-1,6 e-2 
-1,8 e-2 
-1,6 e-2 
-1,6 e-2 
–2,5 e-3 a -

4,9 e-3 

C
aldas da 
Saúde 

S1 

S2 

Granito biotítico porfiróide de grão médio. Granito biotítico porfiróide de 
grão grosseiro. 

-1,0 e-2 
-2,3 e-2 

  
 Os valores dos coeficientes de esgotamento determinados distribuem-se segundo uma grande 

amplitude, encontrando-se os máximos e mínimos afastados por uma ordem de grandeza de 40 vezes. 
As emergências associadas a aquíferos minerais possuem os menores valores de α, à volta de 2e-
3/dia, sendo, por isso, semelhantes ao referido por SANZ e YÉLAMOS (1998) também em nascentes 
de água mineral (5,7e-3/dia). 

 
4 – ENSAIOS DE CAUDAL 
 
 Os ensaios de caudal que passamos a apresentar foram realizados nos seguintes locais: 

Melgaço, Caldas da Saúde, Braga, Gerês e Vila do Conde-Esposende (Figura 1). 
 
 4.1 – Melgaço 
 
 Este ensaio foi realizado às captações das Termas de Melgaço. Na Figura 8, apresenta-se a 

posição relativa dos pontos envolvidos no ensaio. M1 e M2 são furos e M3 é um poço de grande 
diâmetro, tendo funcionado M1 como captação de extracção e M2 e M3 como piezómetros. 

 
 
 
 
 
Figura 8 Posição relativa dos pontos envolvidos no ensaio. 
 
 O ensaio, a um caudal constante de 156 m3/dia, teve a duração de 3245 minutos. No início, M1 

e M2 estavam praticamente nivelados, mas o nível piezométrico de M3 era mais elevado que o dos 
restantes em cerca de 1 m. Na Figura 9 apresentam-se as curvas rebaixamento/tempo para os 
diferentes pontos envolvidos no ensaio. Como se observa, o piezómetro mais afastado do furo de 
produção apresenta um rebaixamento superior ao do piezómetro mais próximo. Estes dados sugerem a 
existência de um sistema aquífero complexo e heterogéneo, atravessado de forma distinta pelas várias 
captações. Por isso, admite-se que M1 e M2 intersectem basicamente as mesmas estruturas, na sua 
maioria não intersectadas por M3.  
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Figura 9 Curvas rebaixamento/tempo relativas ao furo de produção (M1) e aos piezómetros (M2 

e M3) 
 
 Os valores de transmissividade e do coeficiente de armazenamento obtidos pelo método de 

THEIS (1935) constam do Quadro 2. Relativamente à transmissividade, o valor obtido a partir dos 
dados de M3 afasta-se substancialmente dos restantes pelo que, atendendo às especificidades desta 
captação, considerámos que os valores obtidos em M1 e M2 são mais plausíveis. Em relação ao 
coeficiente de armazenamento, o valor obtido em M2 indica grande confinamento enquanto que o 
obtido em M3 é típico de aquíferos livres. Também neste caso considerámos mais aceitável o primeiro. 

 
Quadro 2 Valores dos parâmetros hidráulicos. 

Ponto T (m2/dia) S 
M1 52 - 
M2 44 3,9e-5 
M3 110 2,0e-2 

 
 4.2 – Caldas da Saúde 
 
 À semelhança do anterior, também este ensaio foi realizado a captações de água mineral, 

desta vez em Caldas da Saúde. O ensaio teve uma duração total de 6090 minutos, dos quais 4460 se 
referem à fase de extracção e os restantes 1630 à fase de recuperação, tendo-se extraído um caudal 
constante de 240 m3/dia. A Figura 10 mostra a posição relativa dos furos utilizados, as distâncias entre 
eles e os respectivos níveis hidrostáticos. CS1 é o furo de produção, P1 e P2 são piezómetros do 
aquífero mineral e P3 e P4 são piezómetros associados a águas mais superficiais.  
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Figura 10 Localização dos furos envolvidos no ensaio (CS1 - furo de produção; P# - piezómetro). 
 
 Como se observa na Figura 10, não existe nivelamento piezométrico no início do ensaio, 

registando-se as maiores diferenças entre CS1 e P1 e CS1 e P2, o que sugere fraca ligação hidráulica 
entre os diferentes furos. Na Figura 11, projectam-se as curvas rebaixamento/tempo para os diversos 
pontos. 

 Tal como se verifica no caso de Melgaço, também aqui o piezómetro associado ao aquífero 
mineral (P1) mais afastado do furo de produção sofre um rebaixamento superior ao do piezómetro mais 
próximo (P2), sugerindo uma ligação hidráulica mais eficaz entre CS1 e P1. Outro aspecto a salientar 
prende-se com a resposta dos piezómetros não relacionados directamente com o aquífero mineral, 
denotando uma relação piezométrica entre este e o aquífero não mineral.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11 Curvas rebaixamentos/tempo para os diferentes furos envolvidos no ensaio de caudal (as 
três linhas verticais mostram o atraso nas respostas de P1 e P2 relativamente a CS1). 

 
 Os dados obtidos, aliados ao conhecimento da geologia local, indicam que estamos perante 

um aquífero de elevada anisotropia, admitindo-se um escoamento preferencial com direcção 
aproximada N-S. Com base neste pressuposto aplicou-se a metodologia de JENKINS e PRENTICE 
(1982), a qual admite um fluxo linear em direcção ao furo de produção. Nestas condições, os 
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rebaixamentos nos piezómetros definem um traçado rectilíneo quando projectados em função da raiz 
quadrada do tempo (Figura 12). De acordo com o conhecimento geológico-estrutural desta área, 
admite-se que os dois piezómetros se situam do mesmo lado da estrutura permeável (poço estendido) 
e que o furo de produção intersecta a fractura principal. O facto de as rectas de rebaixamento dos dois 
piezómetros não serem paralelas entre si mostra que a descarga em direcção à fractura se processa a 
taxas diferentes de P1 e de P2, o que pode ser explicado pelo facto dos gradientes hidráulicos entre P1 
e CS1 e P2 e CS1 serem distintos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 12 Projecção dos rebaixamentos de P1 e P2 em função da raiz quadrada do tempo. 
 
 A aplicação da metodologia antes mencionada permitiu traçar o andamento global da fractura 

segundo a orientação representada na Figura 13, a qual é concordante com o actual conhecimento 
estrutural sobre esta área. Além disso, também em termos de produtividade, CS1 apresenta valores 
mais elevados que P1, o que pode ser explicado por este não se encontrar sobre a principal estrutura 
permeável. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 13 Posição dos furos CS1, P1 e P2 relativamente à principal estrutura permeável. 
 
 Os dados obtidos neste ensaio e as respectivas interpretações atestam a forte anisotropia 

deste ambiente hidrogeológico e realçam a importância de um conhecimento aprofundado dos circuitos 
subterrâneos, de forma a garantir uma boa exploração dos recursos.  
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 4.3 – Braga 
 
 Próximo da cidade de Braga foi efectuado um ensaio de curta duração (237 minutos), a caudal 

constante de 212 m3/dia, num furo implantado num granito biotítico, porfiróide, de grão grosseiro a 
médio. O piezómetro dista 10,8 m do furo de produção. Os resultados obtidos estão representados na 
Figura 14. Da análise desta figura, verifica-se que o furo de produção, a partir dos 60 minutos, 
praticamente estabiliza, mas por volta dos 170 minutos apresenta um rebaixamento brusco até à 
profundidade da bomba. Trata-se, provavelmente, do esvaziamento de uma estrutura que, à partida, 
indiciava a existência de recargas exteriores. Em relação ao piezómetro, de um modo geral, os dados 
ajustam-se ao modelo de COOPER e JACOB (1946), obtendo-se um coeficiente de armazenamento de 
1,7e-2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 14 Curvas rebaixamento/tempo para o furo de produção e para os 

piezómetros.
 

 A interpretação do ensaio de recuperação (Figura 15) põe em relevo um forte esvaziamento do 
sistema aquífero. A recta de ajuste ao final do ensaio corta o eixo das ordenadas em s’ = 26,5 m que 
corresponde, em princípio, à espessura exaurida. Desta forma, obtém-se uma área de armazenamento 
subterrâneo de 327 m2, o que mostra que o aquífero é bastante limitado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Figura 15 Interpretação do ensaio de recuperação efectuado no furo de produção (s’ – 

rebaixamento residual; t – tempo de extracção; t’ – tempo de recuperação). 
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 4.4 – Gerês 
 
 Na região do Gerês foram efectuados dois ensaios de caudal a uma captação com 60 m de 

profundidade, implantada em granito porfiróide, de grão médio a grosseiro, nas imediações do contacto 
entre este e um outro granito porfiróide, com a mesma granularidade. Ao longo da perfuração foram 
intersectados alguns filões e massas de quartzo.  

 No primeiro ensaio, realizado em Maio de 1998 foi extraído um caudal constante de 116 m3/dia 
durante 2287 minutos, tendo-se obtido um valor de transmissividade de 80 m2/dia (Figura 16). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 16 Curva rebaixamento/tempo relativa ao ensaio realizado em Maio de 1998. 
 
 Um aspecto a salientar neste ensaio é a pseudo-estabilização que ocorre entre os 200 e os 

1000 minutos, interpretada como um efeito de drenagem diferida, provavelmente a partir do manto de 
alteração. 

 O segundo ensaio, realizado em Novembro de 1998, teve a duração de 3128 minutos, dos 
quais 2834 em extracção e os restantes 294 em recuperação. O caudal de extracção foi de 144 m2/dia. 
A interpretação deste ensaio pelo método de THEIS (1935) conduziu a um valor de transmissividade de 
81 m2/dia. No entanto, como se observa na Figura 17, a partir de 170 minutos de extracção, os dados 
de campo afastam-se da curva de Theis, indiciando a presença de uma barreira. Neste último troço a 
transmissividade de é 29 m2/dia. Assim, consideramos que a transmissividade do aquífero, no período 
não influenciado, é de cerca de 80 m2/dia e a transmissividade de comportamento (MARTINEZ e 
LOPEZ, 1984) de 29 m2/dia.  

 Do exposto, verifica-se que os valores de transmissividade obtidos nos dois ensaios são muito 
semelhantes, não obstante as curvas de campo apresentarem diferenças assinaláveis. De facto, 
enquanto no primeiro ensaio se identifica um efeito de drenagem diferido, no segundo, além de tal 
efeito não se ter revelado, observa-se um efeito de barreira. Atendendo a que os tempos de extracção 
são semelhantes nos dois casos, estas diferenças poderão ser explicados em termos de débitos de 
extracção e da consequente progressão do cone de depressão. Com efeito, o caudal do segundo 
ensaio é cerca de 25% superior ao do primeiro, o que se traduziu num rebaixamento de 1,99 m que é 
significativamente mais elevado que o primeiro (0,78 m). Além disso, a profundidade do nível freático 
no início do primeiro ensaio era de 3,52 m e o do segundo de 8,48 m. Desta forma, é possível que 
neste último caso, o nível estivesse abaixo do manto de alteração, não se tendo sentido, por isso, o 
efeito de drenagem diferida. 
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Figura 17 Curva rebaixamento/tempo. 
 
 
 4.5 – Esposende - Vila do Conde 
 
 Além dos ensaios que acabámos de apresentar, interpretámos 53 ensaios de caudal realizados 

na região entre Vila do Conde e Esposende, cujos dados nos foram cedidos, gentilmente, pela 
Direcção Regional de Agricultura entre Douro e Minho. As litologias dominantes são granitos de duas 
micas e xistos. Uma síntese dos valores de transmissividade obtidos nestes dois grupos litológicos 
apresenta-se na Figura 18, onde se observa a superioridade dos xistos em relação aos granitos com 
valores medianos de transmissividade de 3,3 m2/dia e 1,4 m2/dia respectivamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 18 Distribuição dos valores de transmissividade (T) obtidos na fase de extracção dos 

ensaios de caudal da região de Esposende – Vila do Conde. 
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 Outro aspecto a salientar neste conjunto de ensaios é a correlação negativa que se observa 
entre os valores de transmissividade e a profundidade das captações (Figura 19), o que está de acordo 
com o carácter discreto dos níveis produtivos e mostra que, do ponto de vista da produtividade, a 
opção por captações muito profundas não é uma boa solução. Com efeito, como se tem verificado, as 
captações mais profundas são efectuadas devido ao insucesso obtido durante a perfuração em níveis 
mais superficiais.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 19 Variação da transmissividade (T) em função da profundidade das captações (Prof.) 

para os ensaios de caudal da região de Esposende – Vila do Conde. 
 
5 – CONCLUSÕES 
 
 Os dados obtidos neste estudo põem em relevo o forte carácter anisotrópico dos sistemas 

hidrogeológicos da região do Minho. Nesta região, podem ser considerados, à partida, dois tipos de 
circuitos hidrogeológicos em função das suas características hidráulicas, nomeadamente no que 
respeita ao padrão de esgotamento. Assim, as águas subterrâneas mais comuns estão, normalmente, 
associadas a circuitos de carácter local que se caracterizam por escoamentos pouco profundos, 
esgotamentos relativamente rápidos e dependência muito directa de perturbações externas. Parte da 
recarga destes sistemas ocorre segundo fluxos preferenciais, pelo que a resposta dos pontos de 
descarga é, em alguns casos, imediata.  

 As características do esgotamento destes reservatórios dependem do grau de saturação dos 
mesmos, verificando-se que o início da recessão apresenta valores de “α” superiores aos do final. 

 Os circuitos hidrominerais são de âmbito mais alargado e têm carácter profundo. Os 
respectivos coeficientes de esgotamento são em uma ordem de grandeza inferiores aos das águas 
comuns. No entanto, ainda que com fluxos independentes, observa-se relação piezométrica entre os 
dois sistemas. 

 Os valores de transmissividade não diferem de modo significativo entre os aquíferos minerais e 
os não minerais. Nestes, as rochas metamórficas mostram-se mais promissoras que os granitos. No 
entanto, em nenhuma destas litologias há correlação positiva entre a produtividade e a profundidade 
das captações. 

 Os comportamentos hidrodinâmicos apresentados, se por um lado atestam a complexidade 
destes ambientes hidrogeológicos, não deixam de mostrar a sua potencialidade em termos de recursos 
hídricos subterrâneos. As situações de conflito existentes advêm da falta de conhecimento das áreas 
pretendidas e da exploração descontrolado dos recursos. O seu aproveitamento sustentado passa, 
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naturalmente, por identificar as peculiaridades hidrodinâmicas de cada caso, as quais terão de ser 
consideradas na elaboração dos respectivos planos de exploração. 
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RESUMO 
 
 Neste trabalho faz-se uma análise quantitativa dos efeitos do incremento da recarga no 
controlo da utilização de aquíferos do litoral potencialmente sujeitos à intrusão salina. As solicitações 
de água nas zonas costeiras têm crescido continuamente. Sendo a utilização da água subterrânea 
economicamente interessante, aconselhariam os princípios de gestão de recursos hídricos o 
aproveitamento do escoamento subterrâneo que se dirige inevitavelmente para o mar. No entanto, a 
extracção de água subterrânea deve respeitar regras para que seja possível manter sob controlo a 
intrusão marinha. O incremento da recarga é uma medida de gestão que pode ajudar nesse controlo. A 
condução e introdução no aquífero de água superficial proveniente de linhas de águas vizinhas permite 
aumentar o volume de água doce no aquífero e, assim, impelir a água salgada em direcção ao mar. A 
metodologia desenvolvida faculta o estudo do efeito das variações da recarga na posição da interface 
água doce - água salgada. Analisam-se os efeitos do incremento da recarga no aquífero Mexilhoeira 
Grande - Portimão. Determinam-se as quantidades necessárias para a recarga face a determinada 
distância de segurança admitida em relação a um ponto de controlo. Calcula-se o acréscimo na 
extracção em função das quantidades disponíveis para recarga. Estuda-se o efeito do valor da 
condutividade hidráulica no cálculo das quantidades para recarga. Determina-se o recuo da interface 
em função da recarga. Conclui-se que o incremento da recarga contribui para a utilização controlada e 
sustentável da água subterrânea e, consequentemente, para a gestão racional dos recursos hídricos 
disponíveis nas regiões costeiras. 
 
 
Palavras-chave: Gestão de aquíferos costeiros, Gestão integrada de águas subterrâneas e águas 
superficiais, Intrusão salina, Modelação de águas subterrâneas, Optimização da exploração de 
aquíferos. 
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1. INTRODUÇÃO 
 Neste trabalho divulga-se um modelo para a gestão conjuntiva dos recursos hídricos 
disponíveis em zonas costeiras. O uso de uma parcela da água superficial disponível na região para 
incrementar a recarga contribui para a utilização controlada e sustentável da água subterrânea. A 
região objecto dos estudos localiza-se no sul de Portugal, no Algarve e em concreto no concelho de 
Portimão. O sistema de abastecimento de água a este concelho algarvio apoiava-se, até há pouco 
tempo, em captações subterrâneas implantadas no aquífero Mexilhoeira Grande - Portimão. Este 
aquífero esteve nas últimas décadas sujeito a extracções excessivas. A análise dos dados históricos 
relativos à qualidade da água bruta da maioria dos furos dos antigos Serviços Municipalizados de 
Portimão (S.M.P.) revela que a condutividade e os teores de cloretos no aquífero apresentavam valores 
superiores aos recomendáveis e admissíveis pelas normas de qualidade da água em vigor.  
 Actualmente, o abastecimento de água a Portimão é realizado essencialmente a partir de água 
de origem superficial proveniente do sistema adutor do Barlavento, gerido pela empresa Águas do 
Algarve. 
 De acordo com os relatórios de actividades e de contas da empresa herdeira dos S.M.P., a 
Empresa Municipal de Águas e Resíduos de Portimão E.M.A.R.P. (2000), o custo de “produção” da 
água de abastecimento de origem subterrânea era “metade do custo da água comprada à empresa 
Águas do Algarve”, ou seja 0,16 €/m3. Assim, mesmo com um eventual acréscimo para a melhoria da 
qualidade da água captada no aquífero Mexilhoeira Grande Portimão, o custo de abastecimento com 
água subterrânea será economicamente interessante.  
 A gestão racional de recursos hídricos em zonas costeiras recomenda o aproveitamento da 
água disponível, ao invés de a deixar escoar-se para o mar. No entanto, interessa manter sob controlo 
a intrusão salina. Assim, o principal problema a resolver será determinar a extracção máxima permitida 
e as quantidades de água a usar na recarga para manter a interface além de determinada distância aos 
pontos de controlo. Então, interessa estudar quais deveriam ser as políticas de gestão para que seja 
possível manter pelo menos algumas origens subterrâneas. O incremento da recarga deverá ser 
realizado se acarretar vantagens técnicas, ambientais e económicas ou, pelo menos, sem que agrave 
significativamente os custos de exploração. 
 Nos itens seguintes descrevem-se os modelos de simulação do fenómeno intrusão salina, faz-
se a caracterização geral do sistema aquífero objecto dos estudos, determinam-se as extracções 
máximas admissíveis face a determinada quantidade de água disponível para recarga, calcula-se a 
recarga necessária em função da extracção pretendida e mostra-se o efeito do incremento da recarga 
no controlo da intrusão salina. Apresentar-se-ão os resultados face a diversos cenários dos elementos 
base, designadamente da condutividade hidráulica e em função da distância de segurança aos pontos 
de controlo. Finalmente, far-se-á a análise de resultados e apresentadas as respectivas conclusões. 
 
2. MODELOS DE SIMULAÇÃO DA INTRUSÃO SALINA 
 As equações que caracterizam o escoamento num sistema aquífero costeiro podem ser 
definidas aplicando a expressão de Darcy a cada lado da interface água doce / água salgada:  
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(2) 

Em que: x, y - coordenadas, d água doce; s a água salgada; h - altura piezométrica, Q - caudal extraído 
ou injectado, S - coeficiente de armazenamento, t - tempo. 
 A resolução da equação diferencial que caracteriza o escoamento pode realizar-se por via 
analítica, nalguns casos, e mais genericamente por via numérica. Defende-se que o estudo de 
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sistemas complexos e de grande dimensão deve iniciar-se com o recurso a modelos conceptuais 
simples para numa segunda fase ser usado um modelo numérico, necessariamente mais refinado. 
 Strack (1976 e 1989) desenvolveu uma solução exacta para caracterizar o escoamento em 
aquíferos costeiros com uma linha de costa recta, diversas captações localizadas a xi do mar e o 
respectivo caudal Qi. O potencial é definido, usando o método das imagens, por:  
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onde (xi, yi) e Qi são, respectivamente, as coordenadas e o caudal da captação i.  
 
3. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 
 O sistema aquífero da Mexilhoeira Grande - Portimão localiza-se no litoral do concelho de 
Portimão em Portugal, ou seja no Barlavento Algarvio e na Orla Meridional Portuguesa e abrange as 
bacias hidrográficas das Ribeiras do Barlavento e do Rio Arade. A área do sistema aquífero é de 
aproximadamente 50 km². De acordo com INAG (2000) os contornos do aquífero são definidos a sul 
pelo oceano Atlântico e a norte pelas formações do Hetangiano, sendo os limites laterais definidos pela 
ribeira do Arão a Oeste e pela ribeira de Boina a Este. A espessura do aquífero apresentará valores 
entre 60 e 110 m e a transmissividade entre 85 a 2300 m²/dia. Salgueiro (2001) ensaiou diversos 
valores da condutividade, desde 4 a 259,2 m/dia, tendo defendido o valor 212,9 m/dia para a análise do 
escoamento regional. Experimenta os valores 60, 150 m para a espessura do aquífero, considerando 
finalmente 110 m. 
 Os dados sobre as principais captações existentes no sistema aquífero podem ser encontrados 
nos documentos dos Serviços Municipalizados de Portimão (S.M.P.) e no trabalho elaborado por Rosa 
(1997). Os S.M.P. fizeram o registo das extracções mensais das suas doze captações entre Maio de 
1983 e Dezembro de 1996. Devido à degradação da qualidade da água na origem, os furos localizados 
mais a sul foram sucessivamente abandonados e construídos novos mais a norte. A região tem outras 
origens, designadamente a origem superficial do grande sistema adutor do Barlavento Algarvio que 
abastece actualmente a quase totalidade do sistema de distribuição de água a Portimão. 
 As utilizações de água em Portimão têm crescido substancialmente ao longo dos últimos 20 
anos. Os dados recolhidos junto dos S.M.P. e da empresa que lhe sucedeu a E.M.A.R.P. indicam que o 
crescimento na década de 90 foi significativo. De facto, a utilização anual em 1999 cresceu 1,26 
milhões de m3 em relação a 1992. A utilização média diária anual foi em 2002 de 16.647 m3/dia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1 - Localização da área de estudo (Figura adaptada de INAG (2000)) 
 

Mar
Oceano Atlântico
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4. CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA E OBJECTIVO  
 Face aos elevados teores de cloretos que em 1995-1996 existiam na maioria dos furos dos 
S.M.P. pretende estudar-se a possibilidade de continuar a extracção de água subterrânea, no entanto 
mantendo sob controlo a interface água salobra / água doce. Esta hipótese será eventualmente viável à 
custa da redução das extracções e/ou do incremento da recarga.  
 Analisando os dados relativos aos furos que estavam em actividade em 1995 e 1996 verifica-se 
que os primeiros candidatos a continuar a extracção serão os furos que estão implantados mais a 
norte, ou seja as captações designadas por JCS5 e JCS9. Estes furos estão implantados, 
respectivamente, a 5850 e 6510 m do mar. Como o furo JCS5 é dos dois o que está implantado mais a 
sul, então será o ponto mais desfavorável em termos de intrusão salina, pelo que será considerado 
como ponto de controlo ou de verificação. 
 O objectivo do modelo de gestão dos recursos hídricos costeiros prende-se com a 
determinação das quantidades necessárias para recarga, dos caudais a extrair pelas captações 
subterrâneas (já existentes) e do caudal a solicitar ao sistema adutor de abastecimento do barlavento 
(fornecedor exterior) para satisfazer a solicitação do sistema de distribuição de água e manter sob 
controlo o avanço da intrusão marinha. A solicitação pretendida é de 12.000 m³/dia, eventualmente o 
valor de um dia útil do mês de menor utilização. 
 Os limites superiores para as extracções dos furos foram definidos adoptando os valores 
máximos registados em 1995. 
 

Quadro 1 - Limites de funcionamento das origens 
Designação Qmín Qmáx 
da captação (m³/dia) (m³/dia) 
QJCS5 0 5280 
QJCS9 0 1800 

sendo: QJCS5 - Extracção diária no furo JCS5; QJCS9 - Extracção diária no furo JCS9 
 
 Os Serviços Municipalizados de Portimão (S.M.P.) chegaram a estudar a hipótese de 
implementarem a recarga artificial no aquífero Mexilhoeira Grande – Portimão, utilizando a água da 
ribeira da Torre. Em Rosa (1997) é referido que um estudo da antiga Direcção de Recursos Hídricos 
recomendava a realização de um ou dois furos na zona norte do aquífero, concretamente junto à ribeira 
da Torre em Alcalar. Segundo Rosa (1997) os próprios S.M.P. teriam mandado executar um furo para 
este efeito, no entanto a localização não teria sido bem definida. O projecto para a recarga artificial foi 
entretanto abandonado devido ao abastecimento de água ter passado a realizar-se pela empresa 
Águas do Algarve. Assim, interessa estudar o efeito que esta medida teria nas quantidades máximas a 
extrair do aquífero, contudo, mantendo o controlo sobre a interface água salobra / água doce. Os 
estudos seguintes foram realizados considerando que os furos para recarga seriam implantados nos 
locais de coordenadas (160000, 27100) e (159800, 27100), ou seja a 9600 m do mar. 
 Como a água subterrânea apresenta um custo menor relativamente à origens superficiais, 
então interessa que a interface fique próximo da cota máxima admissível. Realizando estudos para 
diversas eventuais distâncias de segurança ficam disponíveis resultados que poderão ajudar para uma 
melhor fundamentação de decisões. 
 Conforme se constatou na breve descrição da hidrogeologia da área de estudo, os parâmetros 
base que caracterizam o aquífero são de difícil definição, pelo que interessa analisar os efeitos desta 
incerteza nos resultados do modelo de gestão. Assim, serão realizados estudos para diversos 
eventuais valores da condutividade hidráulica (100 a 250 m/dia) que permitirão analisar as implicações 
deste parâmetro nas políticas de gestão. 
 



6º SILUSBA – Simpósio de Hidráulica e Recursos Hídricos dos Países de Língua Oficial Portuguesa 

 487

5. DETERMINAÇÃO DAS EXTRACÇÕES MÁXIMAS EM FUNÇÃO DA RECARGA E DA DISTÂNCIA 
AO PONTO DE CONTROLO 
 Nesta análise interessa determinar a quantidade máxima de água que será possível extrair do 
aquífero para cada distância de segurança em função da quantidade de água disponível para recarga. 
Considerando a condutividade com o valor de 200 m/dia e o escoamento específico de 3 m/dia os 
resultados obtidos foram os que se encontram representados na figura seguinte: 
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Figura 2 - Extracção máxima versus recarga e distância de segurança para K = 200 m/dia 
 
 A simbologia entregue nesta figura é a seguinte: RA - Recarga artificial; QS - Extracção 
subterrânea; ds - distância de segurança em relação ao ponto de controlo. 
 A análise da representação anterior permite constatar-se que as extracções poderão crescer 
em função da quantidade de água disponível para recarga a um ritmo próximo do linear. 
 Admitindo que a água para recarga teria origem nas linhas de água da região, designadamente 
na ribeira da Torre, conforme indicado em Rosa (1997), então o custo com esta operação seria 
reduzido. Considerando que a água receberia uma desinfecção com hipoclorito de sódio, então o 
encargo unitário de exploração poderá ser quantificado através da seguinte função de custo: 

( )[ ]ε−= RARA QLNC 007,00705,0  (4) 
Sendo: CRA - Custo da recarga artificial com água de ribeira (€/m³); QRA - Quantidade de água para 
recarga artificial (m³/dia); ε - Parâmetro que simula a incerteza associada às condições de mercado. 
 Os restantes custos unitários médios usados estão registados no quadro seguinte: 
 

Quadro 2 - Custos médios em função da origem 
Origem de água (€/m³) 
JCS5 0,22 
JCS9 0,23 
B 0,32 

sendo: JCS5, JCS9 - Captações subterrâneas;  B - Fornecedor exterior de água de superfície. 
 
 A quantificação dos custos totais envolvidos no abastecimento de água à região permite a 
definição duma superfície que nos ajuda a identificar a posição do pé da interface a que corresponde 
menores encargos em função da quantidade de água disponível para recarga e do risco que o decisor 
queira eventualmente assumir. 
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Figura 3 - Custo versus recarga e distância de segurança para K = 200 m/dia 
 
 A tomada de decisões relativamente à quantidade de água a utilizar para recarga poderá ser 
melhor fundamentada realizando o cálculo dos eventuais incrementos na extracção que estão 
associados a determinada quantidade de água disponível para infiltrar no aquífero. Na figura seguinte 
pode encontrar-se o benefício adicional, em termos de quantidade de água, que será possível retirar do 
aquífero em função da recarga artificial e da distância de segurança ao ponto de verificação. 
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Figura 4 - Incremento na extracção máxima versus recarga e distância de segurança 
 
 O resultado económico, em termos de custos de exploração, da utilização do aquífero quando 
está a ser implementado o sistema de recarga artificial descrito, traduz-se em ganhos já que é possível 
extrair mais água subterrânea cujos encargos são inferiores aos relativos à importação de água através 
do sistema adutor do fornecedor exterior. No entanto, os maiores méritos da existência de um sistema 
de recarga artificial corresponderão ao facto da entidade gestora dispor de meios de controlo do 
volume de água doce presente no aquífero e, sobretudo, poder responder a um eventual avanço da 
cunha salina. No caso em análise, quantificando apenas a diferença de custos de exploração entre 
uma situação sem sistema de recarga artificial e um cenário com aquele sistema a funcionar, os 
eventuais ganhos estão representados na figura seguinte: 
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 Figura 5 - Redução de custos devida ao incremento da recarga versus recarga e distância de 
segurança 
 
 Assim, desde que a realização do incremento da recarga seja relativamente simples, 
eventualmente envolvendo a condução de água superficial para uma bacia de infiltração ou para 
antigos furos e a adição de um simples desinfectante, então esta operação revela-se economicamente 
vantajosa e em simultâneo contribui para o controlo da intrusão salina. 
 
6.  CONTROLO DA INTRUSÃO EM FUNÇÃO DA RECARGA  
 Uma outra hipótese de estudo, tendo em vista aumentar a flexibilidade da gestão do aquífero 
costeiro, será determinar a posição que o pé da interface ocuparia junto do ponto de controlo face a 
eventual aumento da recarga artificial. Considerando que a condutividade hidráulica apresenta o valor 
de 200 m/dia e que as extracções permaneceriam com os valores máximos admissíveis quando não 
existe recarga, então a redução da posição do pé da interface em relação à posição inicial apresenta a 
evolução registada na figura seguinte:   
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Figura 6 - Redução da intrusão versus recarga 
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7. RECARGA NECESSÁRIA EM FUNÇÃO DA EXTRACÇÃO  
 Uma análise que interessa ao decisor operacional será a definição das quantidades 
necessárias para recarga artificial, de modo a que seja conseguido o aproveitamento integral da 
capacidade de extracção dos grupos de electrobomba. Admitindo que estarão em funcionamento os 
furos JCS5 e JCS9, então a quantidade de água necessária para recarga encontra-se no gráfico 
seguinte: 
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Figura 7 - Recarga necessária para extracção máxima vs condutividade e distância de segurança 
 
 Analisando os resultados verifica-se que se a condutividade hidráulica apresentar o valor de 
100 m/dia a recarga mínima ocorre para uma distância de segurança de 500 m e que com o aumento 
daquele parâmetro característico do aquífero o valor mais baixo da quantidade necessária para a 
recarga artificial vai ocorrendo a uma distância mais próxima do ponto de controlo. Para valores da 
condutividade maiores ou iguais a 230 m/dia o valor mais reduzido da recarga ocorre quando o pé da 
interface fica a 300 m do ponto de verificação. 
 A análise da evolução dos valores da recarga necessária para um dado valor da condutividade 
hidráulica em função da distância ao ponto de controlo pode realizar-se melhor fazendo um corte na 
superfície representada na figura anterior. Quando o valor da condutividade é de 200 m/dia aquela 
evolução encontra-se registada na figura seguinte: 
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Figura 8 - Recarga necessária para extracção máxima vs ds p/ condutividade K=200 m/dia 
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 A observação das últimas figuras permite constatar que o valor mínimo da curva da recarga 
artificial ocorre a uma distância do ponto de controlo que diminui com o aumento do valor da 
condutividade hidráulica. A representação da distância ao ponto de controlo a que corresponde o valor 
mínimo da recarga artificial, quando esta é calculada para as distâncias 100, 200, ..., 800 m, está 
representada na figura seguinte: 
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Figura 9 - Distância ao ponto de controlo para os valores mínimos da recarga necessária para 
extracção máxima vs condutividade 
 
8. CONCLUSÕES 
 Os aquíferos do litoral são sistemas em equilíbrio dinâmico e, como tal, ao aumento das 
extracções e/ou à redução da recarga pode corresponder o avanço da cunha salina marinha. Sendo a 
“produção” de água de abastecimento a partir de origens subterrâneas economicamente vantajosa, 
poderá ser tentador a exploração daqueles reservatórios naturais. No entanto, interessa que as 
extracções sejam reguladas para que fiquem prevenidos os efeitos nefastos da intrusão salina. Assim, 
a gestão controlada e sustentável de aquíferos costeiros consiste na conveniente localização das 
captações e dos locais de recarga, na definição das quantidades a extrair e na determinação das 
quantidades de água convenientes para recarga. Estas medidas contribuem para manter sob controlo o 
volume de água salgada no aquífero.   
 Os princípios de gestão de bens limitados recomendam, quando aplicados aos recursos 
hídricos, a utilização integrada e complementar das origens de água disponíveis na região. A 
segurança na continuidade do abastecimento será reforçada dispondo permanentemente na região de 
origens alternativas operacionais. Os aquíferos não devem apenas ser considerados como mananciais 
a preservar como reserva estratégica, mas sim como origens que devem ser utilizadas de forma 
contínua, no entanto controlada. 
 O aquífero Mexilhoeira Grande - Portimão sofreu ao longo das últimas décadas um progressivo 
agravamento da qualidade da água, consubstanciado, por exemplo, no aumento dos teores de 
cloretos. No entanto, por razões económicas e estratégicas será racional a manutenção de algumas 
captações, desde que seja possível manter sob controlo o volume de água salgada no aquífero. A 
redução das extracções, em relação aos tempos em que diversas captações funcionavam, a selecção 
de alguns furos implantados em locais mais afastados da água salgada e o incremento da recarga 
permitem a utilização de parte da água que seria descarregada no mar sem qualquer aproveitamento. 
Os resultados dos estudos realizados permitem concluir que o incremento da recarga pode ser usado 
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como medida de gestão deste aquífero costeiro. Esta medida permite o aproveitamento de recursos 
hídricos a baixo custo, contribui para o controlo da cunha salina e possibilita o aumento das extracções 
de água doce. Adopta-se, assim, uma perspectiva global de gestão dos recursos hídricos disponíveis 
nesta região costeira algarvia.  
 A metodologia desenvolvida define, face a eventuais valores dos parâmetros que caracterizam 
o aquífero e da distância de segurança, o conjunto de caudais a extrair do aquífero e a quantidade de 
água a usar na recarga para que se mantenha o controlo sobre a intrusão salina. O conceito de 
distância de segurança admissível em relação a pontos de controlo permite a definição das estratégias 
de gestão versus risco admitido pelo decisor.  
 A implementação de um sistema de recarga artificial de um aquífero envolve a realização de 
estudos técnico-económicos multidisciplinares. No entanto, a análise quantitativa dos efeitos da recarga 
na gestão de aquíferos do litoral potencialmente sujeitos à intrusão salina recomendam o incremento 
da infiltração de água. Sendo possível a utilização dos recursos hídricos superficiais vizinhos e desde 
que o custo da operação de recarga artificial se mantenha reduzido, então os resultados do modelo de 
gestão poderão revelar-se, também, como políticas viáveis de gestão dos recursos hídricos disponíveis 
nas regiões costeiras. As soluções disponibilizadas constituem uma parcela de um conjunto de acções 
que poderão ser implementadas para uma utilização conjuntiva, controlada e sustentável dos recursos 
hídricos subterrâneos e superficiais desta área costeira. 
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SIMBOLOGIA 
 
CRA - Custo da recarga artificial com água de ribeira;  
ε - Parâmetro que simula a incerteza associada às condições de mercado; 
ds - distância de segurança;  
K - condutividade hidráulica; 
Qi  - caudal da captação i; 
QJCS5 - Extracção diária no furo JCS5;  
QJCS9 - Extracção diária no furo JCS9;  
Qmáx - Extracção máxima de cada captação;  
Qmín - Extracção mínima de cada captação;  
Qsub - Extracção subterrânea diária;  
RA - Quantidade diária de água para recarga artificial; 
xi e yi são as coordenadas da captação i; 
Xtoe - distância do pé da interface ao mar. 
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Resumo 
O Sistema Aquífero dos Gabros de Beja, ocupa uma área aproximada de 350 km2 e constitui um dos 
mais importantes reservatórios de águas subterrâneas instalado em rochas cristalinas básicas na 
região semi-árida do Alentejo (Sul de Portugal). 
Os recursos hídricos subterrâneos são usados no abastecimento público de três concelhos e regadio. 
Trata-se fundamentalmente de uma região rural, com solos de boa qualidade, onde se pratica a 
monocultura cerealífera extensiva. 
A partir de informação histórica recolhida na CM de Beja sobre o volume de extracções anuais e 
registos obtidos nos últimos 5 anos sobre balanço de massa de cloretos na água subterrânea e de 
precipitação, modelos de balanço hídrico sequencial diário (Balseq e Earth), curvas piezométricas e 
distribuição anual da precipitação foi possível obter um intervalo de recarga ou precipitação eficaz para 
a área do Sistema Aquífero do Gabros de Beja. 
Uma correcta avaliação dos recursos hídricos subterrâneos renováveis anualmente é fundamental na 
gestão dos recursos disponíveis para abastecimento público e agricultura, numa situação de conflito de 
interesses durante o período estival ou em anos consecutivos de seca. 
Também do ponto de vista agro-ambiental é importante definir quais as épocas do ano em que o 
potencial de lixiviação de fertilizantes é maior, no sentido de contribuir para uma gestão mais racional 
dos agro-químicos e estimar o volume de perdas para as águas subterrâneas. 
 
Palavras-chave: Recarga; sistema aquífero; balanço hídrico; balanço de cloretos; curvas piezométricas. 
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1. INTRODUÇÃO E ENQUADRAMENTO HIDROGEOLÓGICO 
 
Os estudos de recarga aquífera são fundamentais em Hidrogeologia para a estimação do volume de 
recursos hídricos subterrâneos anualmente renováveis e têm implicações directas no planeamento e 
gestão integrada dos recursos hídricos regionais, especialmente em climas secos, como o do Alentejo, 
em que a maioria dos concelhos depende dos recursos aquíferos durante o período estival e em 
épocas de seca prolongada. 
De forma muito simples, pode definir-se recarga aquífera como a água que entra na zona saturada 
(aquífero), preferencialmente a partir da percolação vertical proveniente da zona vadosa, mas também 
do escoamento lateral a partir das fronteiras do sistema. Neste trabalho serão utilizadas 3 metodologias 
de avaliação da recarga directa ou seja com origem na precipitação e percolação vertical da água 
através da zona vadosa até à superfície freática. 
Uma correcta avaliação da recarga aquífera é fundamental no cálculo das disponibilidades hídricas 
para abastecimento público e agricultura, em especial em zonas de conflito de interesses. A recarga 
tem também implicações no balanço hídrico geral dos sistemas aquíferos ao nível dos caudais 
ecológicos, em especial nos aquíferos freáticos pouco profundos, com comportamento sazonal efluente 
sobre as linhas de água e ribeiras. 
Noutra perspectiva, a distribuição temporal da recarga tem impacto ao nível das fontes pontuais e 
difusas de poluição, em especial nos aquíferos vulneráveis, como é o caso do Sistema Aquífero (SA) 
dos Gabros de Beja, através da remobilização e lixiviação dos agro-químicos e fertilizantes em excesso 
no solo até à zona saturada, que se encontra normalmente a pouca profundidade. 
De facto, este sistema constitui um importante reservatório aquífero em rochas básicas, vulnerável à 
poluição por nitratos de origem agrícola, que normalmente excedem o VMA para consumo humano (50 
mg/L), com oscilações sazonais importantes, que podem ser relacionadas com as épocas de 
fertilização e com o decorrer do ano hidrológico, ou seja, com a distribuição da precipitação e por 
conseguinte dos episódios de recarga (Paralta, 2001; Paralta & Ribeiro, 2003). 
Relativamente ao Sistema Aquífero dos Gabros de Beja, estão referenciados na bibliografia trabalhos 
de Oliveira & Lobo Ferreira (1994) que apontam para uma taxa de recarga de 30% da precipitação 
média anual. Em Duque (1997) admite-se uma taxa de recarga média de 4%, em resultado da 
calibração matemática do modelo de fluxo. Nas conclusões do projecto ERHSA (Estudo dos Recursos 
Hídricos Subterrâneos do Alentejo) admite-se para o Sistema Aquífero dos Gabros de Beja uma 
recarga média de 10% (CCR Alentejo, 2003).  
Em Paralta (2001) considera-se uma recarga média anual entre 10 e 20%, com base no balanço de 
cloretos e no balanço hídrico entre a precipitação e as extracções contabilizadas na bacia hidrográfica 
de Pisões, em Beja. 
A primeira fase de avaliação da recarga aquífera depende de disponibilidade de informação relativa a 
diversos parâmetros do sistema como sejam dados climáticos, hidrológicos, geomorfológicos, 
geológicos e de ocupação do solo, uma vez que da cobertura vegetal depende a evapotranspiração 
que é um parâmetro fundamental do balanço hídrico. 
A informação hidrogeológica pode fornecer elementos para a aplicação de metodologias baseadas em 
traçadores, análise das flutuações piezométricas e aplicação da Llei de Darcy ao escoamento em meio 
saturado. 
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A recarga aquífera pode ser abordada sob várias metodologias: 

I) Métodos Directos  
- Balanço hídrico (formulação empírica); 
- Modelos Físicos (balanço entre águas subterrâneas e superficiais); 
- Modelos de circulação da zona vadosa (modelos determinísticos); 
- Traçadores (químicos, bacteriológicos, orgânicos e isotópicos). 

 
II) Métodos Indirectos (zona saturada) 

- Oscilação Piezométrica; 
- Lei Darcy. 
 

Os métodos directos descrevem a recarga como um mecanismo de percolação da água desde o solo 
até ao aquífero, entrando com parâmetros como a variação de humidade no solo, evapotranspiração 
(ET), caudal de escoamento superficial, etc., para obter uma estimativa da recarga.  
Os métodos indirectos utilizam informação piezométrica como indicadores da recarga efectiva, ou seja, 
sempre que há variações positivas do nível piezométrico estamos perante um episódio de recarga 
possível de quantificar, desde que se conheçam alguns parâmetros básicos do sistema hidrogeológico, 
como o Coeficiente de armazenamento (S), o Coeficiente de recessão CR (período de tempo entre o 
episódio de precipitação e a resposta do aquífero), a Condutividade hidráulica (K), etc. 
Recentemente, têm sido aplicadas com sucesso técnicas de Detecção Remota baseadas em micro-
ondas para obter informação multitemporal sobre humidade do solo que é integrada nos modelos de 
balanço hídrico, obtendo-se desta forma uma estimativa da recarga (Gouweleeuw, 2000). 
A área de estudo é constituída pelo SA dos Gabros de Beja, que ocupa uma extensão aproximada de 
350 km2 entre Ferreira do Alentejo (a W), Beja (ao centro) e Serpa (a E), conforme ilustrado na figura 1. 
Os solos são conhecidos por Barros de Beja e possuem elevada aptidão agrícola. Trata-se de um 
aquífero freático, pouco profundo e de risco elevado de poluição por nitratos de origem agrícola, uma 
vez que a época de aplicação de fertilizantes nas culturas cerealíferas coincide com o semestre húmido 
e, por conseguinte, com a época de recarga do sistema.  
Acrescem ainda outros factores de interesse, relacionados com a alteração da ocupação do solo e das 
práticas agrícolas tradicionais, como sejam a introdução de novas culturas e o desenvolvimento do 
regadio, que actualmente se faz maioritariamente à custa das águas subterrâneas, mas que de futuro 
se prevê estar integrado no plano de rega do empreendimento de Alqueva. 
Segundo Duque (1997), a precipitação média obtida para as séries de 1955/56-1995/96 na área do SA 
dos Gabros de Beja varia entre 525 mm/ano em Ferreira do Alentejo, 578 mm/ano em Beja e 508 
mm/ano em Serpa, no limite oriental do sistema. 
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Figura 1 – Enquadramento geográfico dos Sistema Aquífero dos Gabros de Beja. 
 
Uma caracterização hidrogeológica mais pormenorizada do Sistema Aquífero dos Gabros de Beja e 
dos respectivos problemas agro-ambientais pode ser encontrada em Duque (1997), Paralta & Francês 
(2000) e Paralta (2001). 
 
 
2. METODOLOGIA PARA AVALIAÇÃO DA RECARGA 
 
Estão referenciados na bibliografia inúmeros modelos matemáticos com aplicação no cálculo da 
recarga e modelação de fluxo e transporte de massa no solo e zona vadosa. No âmbito deste trabalho 
aplicaram-se 4 metodologias distintas e complementares de forma a efectuar um estudo comparativo 
dos resultados obtidos e a respectiva análise crítica:  

1. Traçadores Químicos (Balanço de Cloretos); 
2. Balanço Hídrico Sequencial Diário – Modelo EARTH; 
3. Balanço Hídrico Sequencial Diário – Modelo BALSEQ; 
4. Quantificação das Extracções. 

Apresenta-se seguidamente uma breve introdução teórica a cada um dos métodos e os respectivos 
parâmetros utilizados no cálculo da recarga do SA dos Gabros de Beja. 
 
2.1 Traçadores Químicos - Balanço de Cloretos 
A recarga aquífera pode ser estimada a partir de traçadores químicos como o Cloreto, que são 
produzidos naturalmente na atmosfera terrestre. 
A concentração de Cloreto no solo e até à profundidade radicular da vegetação dominante, aumenta 
em resultado da evapotranspiração. Para profundidades superiores, permanece aproximadamente 
constante, podendo ser usado como traçador químico. 
A partir do valor das concentrações em cloreto da água da chuva e de amostras de água do aquífero é 
possível obter um balanço de massa do ião Cloreto de acordo com expressão simplificada [1], 
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conforme Custódio & Llamas (1996), assumindo que se trata de um elemento conservativo e que não 
existem fontes anómalas, naturais ou antrópicas de cloreto: 

 
Ie = I / P ≅ Cp / Ci    [1] 

em que, 
Ie  - infiltração eficaz ou recarga 
I – água de infiltração profunda (mm) 
P – precipitação média anual (mm) 
Cp – concentração em cloreto na água de precipitação 
Ci - concentração em cloreto na água de infiltração profunda 
 
 
2.2 Balanço Hídrico Sequencial Diário – Modelo EARTH 
 
O modelo EARTH é um modelo de avaliação da recarga aquífera e transporte de humidade no solo e 
zona vadosa que faz uma combinação dos métodos directos e indirectos de abordagem da recarga. 
É um modelo de parâmetros hidrológicos usado na simulação da recarga e evolução piezométrica 
sazonal. O modelo foi desenvolvido em 1989 por Van der Lee, J. C. Gehrels e A. Gieske para o 
projecto GRES (Groundwater Recharge Evaluation Study). Está especialmente vocacionado para 
condições de clima semi-árido e permite simular igualmente o escoamento superficial e o caudal de 
escoamento de pequenas bacias hidrográficas. 
O modelo EARTH pode ser aplicado na modelação de um vasto conjunto de variáveis agro-hidro-
meteorológicas e hidrogeológicas essenciais para caracterizar o balanço hídrico de um sistema 
aquífero, nomeadamente no cálculo dos seguintes parâmetros. 

- Superhávit hídrico; 
- Escoamento superficial; 
- Teor de humidade do solo e transporte na zona vadosa; 
- Evapotranspiração real; 
- Recarga de aquíferos; 
- Evolução piezométrica. 

 
O programa funciona em ambiente DOS e utiliza ficheiros de input e output ASCII. O modelo EARTH 
testado neste trabalho, é composto por 4 módulos principais e 1 módulo relativo ao escoamento 
superficial, segundo o fluxograma da figura 2 (Van der Lee & Gehrels, 1990). 
 
As principais atribuições de cada módulo são as seguintes: 
 
MAXIL (MAXimum Interception Loss) - Estima o superhavit hídrico; 

o SOMOS (SOil  MOisture Storage) - Calcula o balanço de massa na zona vadosa e determina 
o fluxo de percolação profunda; 

o SUST (SUrface STorage) - Calcula as perdas por escoamento superficial; 
o LINRES (LInear REServoir routing) - Distribui a percolação calculada no módulo SOMOS em 

função do tempo para a zona não saturada, entre as raízes das plantas e o nível freático; 
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o SATFLOW (SATurated FLOW model) – modelo unidimensional para o meio saturado que 
converte a recarga proveniente do modulo LINRES em oscilação piezométrica, conhecido o 
Coeficiente de armazenamento e o Coeficiente de recessão. 

 
A formulação matemática do modelo EARTH pode ser consultada em Van der Lee & Gehrels (1990), 
pelo que neste trabalho se descreve apenas a formulação referente ao módulo SATFLOW que calcula 
a curva piezométrica em função da recarga estimada pelo módulo LINRES, admitindo um determinado 
Coeficiente de armazenamento STo.  

 
 

 
 

Figura 2 - Fluxograma de funcionamento do modelo numérico de balanço hídrico sequencial diário 
EARTH. 

 
O módulo SATFOLW funciona per si como um modelo hidrogeológico unidimensional determinístico 
que utiliza como input a recarga calculada nos módulos anteriores. A equação que traduz a oscilação 
piezométrica é a seguinte (Van der Lee & Gehrels, 1990): 

 

h = RC 
STo
R  - RC . (h´)    [2] 

em que: 
h – nível piezométrico [L] 
h`- derivada de h em função do tempo [L.T-1]  
RC – coeficiente de recessão [T] 
R – recarga [L.T-1] 
STo – coeficiente de Armazenamento  
 

Esta equação é uma função linear que pode ser resolvida em função do tempo como se indica: 


