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1

INTRODUÇÃO

A edificação estruturas de retenção em cursos de água tem frequentemente por objetivo a
regularização da quantidade de água disponível para determinados usos. No entanto, estas
estruturas alteram o contínuo hídrico nas bacias de drenagem e têm um impacto negativo
tanto na quantidade, como na qualidade da água. Torna-se, por isso, fundamental prever e
quantificar o efeito da construção destas estruturas antes de serem implementadas, tarefa
que só se afigura possível com recurso a ferramentas de modelação computacional.
Neste contexto, o presente documento descreve a aplicação de um modelo computacional de
qualidade da água à futura albufeira do Pisão, tendo por objetivo simular e prever as principais
características da sua dinâmica física, química e ecológica. Tratando-se de um sistema que
ainda não existe fisicamente, este trabalho consiste numa simulação de uma albufeira com as
características previstas para a sua construção, a partir de condições ambientais que se
assumem possam definir uma situação de referência aquando da sua entrada em
funcionamento. Além dessas condições de referência, alguns cenários de afluências e
consumos de água são também analisados.
O recurso a modelos numéricos e computacionais preditivos para simulação das condições
ecológicas das massas de água está previsto no Anexo III do Decreto-lei n.º 77/2006, de 30
de março, na sua redação atual. Isto porque o recurso a metodologias de modelação da
qualidade da água apresenta inúmeras vantagens relativamente à simples monitorização, ao
permitir antecipar a sua evolução a partir de um conjunto de pressupostos. Além disso, os
modelos permitem igualmente que sejam equacionados estados futuros do sistema em função
de alterações potencias, prováveis ou previsíveis dos fatores ambientais.
No AHFM do Crato, a construção da barragem e a sua exploração irão inquestionavelmente
exercer uma pressão na qualidade da água. O recurso à modelação matemática apresentase como um método rigoroso e de elevada fiabilidade para determinar alguns dos impactes
da alteração do regime hídrico. Serve igualmente para estabelecer uma base de trabalho que
poderá apoiar a implementação de medidas de mitigação e remediação.
Este trabalho está organizado da seguinte forma:
−

Capítulo 2: descrição da metodologia utilizada, referindo o modelo computacional
utilizado, a origem dos dados e informação utilizados para caracterização da zona de
interesse;

−

Capítulo 3: apresentação e análise dos principais resultados da modelação;

−

Capítulo 4: resumo das principais conclusões do estudo, com destaque para a
relevância do estudo de modelação.
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2

METODOLOGIA

Cada albufeira possui as suas próprias características e está sob a influência de condições
ambientais especificas da zona geográfica em que se localiza. No entanto, estes sistemas
representam massas de água com características físicas, químicas e ecológicas relativamente
semelhantes. Significa isto que os processos que controlam a dinâmica de cada um podem
ser simulados com modelos computacionais orientados por processos (mecanicistas ou
fenomenológicos), capazes de reproduzir as leis físicas que regem os diferentes fenômenos
naturais, assim como as reações químicas e biológicas que moldam estes sistemas. Como
tal, são modelos suficientemente genéricos para serem aplicados a diferentes sistemas, mas
capazes de considerar as características particulares de cada albufeira e determinar a
evolução dos diferentes constituintes que determinam a sua qualidade da água.
2.1

MODELO COMPUTACIONAL

A ferramenta computacional utilizada neste estudo designa-se CE-QUAL-W2 1 e é um modelo
hidrodinâmico e de qualidade da água, bidimensional e transversalmente homogéneo. Este
modelo numérico permite a simulação de massas de água sujeitas a fluxos de entrada e saída
de água variáveis no tempo, situação que o classifica como um modelo dinâmico capaz de
simular variações espaciais e temporais (e.g. sazonais) da qualidade da água. Este modelo
computacional é assim particularmente indicado para estudos de massas de água que exibam
gradientes verticais e longitudinais de qualidade da água e, simultaneamente, possam ser
consideradas como transversalmente homogéneas. A albufeira prevista do Pisão enquadrase nesta descrição.
A implementação do modelo requere um conjunto de dados para que se possa caracterizar
as condições físicas da zona de estudo, assim como definir a gama de valores de diversos
parâmetros ambientais que influenciam a dinâmica hidrológica e ecológica da futura albufeira.
Este conjunto de dados diz respeito à batimetria, valores típicos de diversos parâmetros
(utilizados como condições iniciais das simulações), condições meteorológicas, caudais
afluentes e descarregados, e concentrações dos principais constituintes nos caudais
afluentes.
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2.2
2.2.1

DADOS UTILIZADOS
Batimetria

A grelha batimétrica permite representar o volume a ser preenchido pela massa de água. É
composta por células de cálculo, obtidas dividindo verticalmente o domínio de modelação em
camadas, e longitudinalmente em segmentos. Neste estudo a grelha foi gerada a partir da
área inundada estimada para a cota máxima, tendo os segmentos longitudinais largura e
comprimentos variáveis, de modo a acompanhar a orografia do terreno (Figura 2.1), num total
de 21 segmentos, ilustrados na Figura 2.2.
O Nível de Pleno Armazenamento (cota 248) e Nível de Máxima Cheia (cota 250,45) foram
considerados para definição das camadas verticais da grelha. Assim, foram definidas 36
camadas em profundidade, tendo altura de 1 metro entre a cota 251 e a cota 238, e de dois
metros entre a cota 238 e o fundo (cota 201).
Para validar a geometria elaborada para correr as simulações, foi realizada uma comparação
entre a sua curva de volumes armazenados, com a curva de volumes armazenados do projeto.
Os resultados desta comparação estão representados na Figura 2.3 e mostram que o modelo
descreve uma curva de volumes semelhante à dos dados do projeto, o que significa que a
geometria construída reproduz adequadamente a relação cota-volume da albufeira, requisito
necessário para uma modelação.

Figura 2.1 – Segmentos longitudinais considerados na geração da malha de computação,
definidos a partir da área inundada estimada.
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Figura 2.2 – Geometria da albufeira do Pisão no modelo CE-QUAL-W2: vista de topo e vista
lateral (perfil longitudinal) da malha computacional.
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Figura 2.3 – Comparação entre curvas de volumes armazenados (cota-volume) para a futura
albufeira do Pisão.

2.2.2

Qualidade da Água

Foram estipulados valores mensais para os seguintes parâmetros: sólidos suspensos totais,
fosfato, amónia, nitrato e nitrito, carbono orgânico total, alcalinidade e oxigénio dissolvido. Os
dados de qualidade de água utilizados nas condições de entrada foram obtidos no portal do
Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH), para a estação de Casas
Novas (18L/52), apresentados no Quadro 2.1. A escolha desta estação deve-se à sua
proximidade a jusante do futuro reservatório, mas também por ser a única que apresenta um
registo para alguns dos parâmetros essenciais à modelação da qualidade da água. Estes
valores, dispersos entre 2013 e 2019, são ainda assim escassos e insuficientes para
caracterizar uma evolução anual de referência.
Embora seja um parâmetro físico, a temperatura da água é um dos parâmetros que maior
influência tem na dinâmica bioquímica das massas de água, daí ser considerado
conjuntamente com parâmetros químicos e biológicos. Os valores utilizados para o afluente à
albufeira foram igualmente retirados do mesmo conjunto de valores acima mencionados. A
variação anual deste parâmetro utilizada nas simulações é apresentada na Figura 2.4.
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Quadro 2.1 – Médias mensais utilizadas para definir as condições de referência no modelo.
Valores para carbono orgânico total (COT), alcalinidade total, fosfato, azoto amoniacal, nitrato,
nitrito, oxigénio dissolvido e sólidos suspensos totais.
Mês

COT
(mgC/L)

Alc. Tot.
(mgC/L)

PO4
(mgP/L)

NH4
(mgN/L)

NO3
(mgN/L)

NO2
(mgN/L)

O2
(mg/L)

SST
(mg/L)

Jan.

26.0

40*

0.4892

0.101

1.08

0.02

12.0

9.1

Fev.

4.5

20

0.3261*

0.101

1.15

0.00

10.0*

4.9

Mar.

4.9

50*

0.3261

0.856

1.15

0.14

9.4

4.8

Abr.

6.5

75

0.3261*

0.132

0.20

0.00

8.0*

5.2

Mai.

7.8

110*

0.6522

0.187

0.86

0.07

7.8

6.8

Jun.

20.0

170*

0.9457

0.233*

0.45*

0.00

8.2

5.0

Jul.

11.0

200*

1.0435

0.264

0.23

0.01

5.8

3.2

Ago.

9.1

225*

1.2066

0.264

0.32

0.02

4.3

4.0

Set.

19.0

250

1.1414*

0.296

0.66

0.05

5.5*

15.0

Out.

26.0

200*

1.1088

0.078

0.20

0.01

7.0

8.7

Nov.

4.3

200*

0.2772

0.233

2.10

0.08

5.6

4.0

Dez.

10.0

200

0.3261*

0.521

1.38

0.15

8.0*

7.1

* valores estimados

Figura 2.4 – Valores de temperatura da água considerados no caudal de entrada.

2.2.3

Dados Meteorológicos

O modelo CE-QUAL-W2 utiliza os seguintes parâmetros meteorológicos: temperatura do ar,
temperatura do ponto de orvalho, intensidade e direção do vento e cobertura nublosa. Como
apenas alguns destes parâmetros são habitualmente registados nas estações meteorológica,
torna-se necessário calcular os restantes a partir destes. Na impossibilidade de se obterem
valores por qualquer um destes métodos, é então assumido um valor ou conjunto de valores
representativos para a zona.
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Neste estudo foram utilizados valores registados na estação climatológica de Portalegre
(código SNIRH 571), consistindo em médias mensais de temperatura do ar e intensidade do
vento, calculados para o intervalo entre os anos de 1971 e 2000.
A temperatura do ponto de orvalho (Tpo) foi obtida a partir dos dados de temperatura do ar
(Tar) e de humidade relativa (HR), também disponíveis para esta estação, de acordo com a
expressão proposta por Lawrence (2005) 2:
𝑇𝑇𝑝𝑝𝑝𝑝 = 𝑇𝑇𝑎𝑎𝑎𝑎 − �

100 − 𝐻𝐻𝐻𝐻
�
5

Para a direção do vento foi assumido uma direção constante de norte. A cobertura nebulosa
(variando entre 0 e 10) foi determinada de forma empírica a partir do número de dias em cada
mês em que ocorreram as seguintes condições: chuva, trovoada, nevoeiro e granizo.
Desta forma, os valores médios mensais utilizados como condições de referência nas
simulações correspondem aos dados apresentados no Quadro 2.2.
Quadro 2.2 – Médias mensais utilizadas para definir as condições meteorológicas de referência
no modelo.

2

Mês

Tar
(°C)

Tpo
(°C)

Vento
(radianos)

Vento
(m/s)

Cobertura nublosa

Jan.

8.5

4.1

0.0

3.9

46.3

Fev.

9.4

4.8

0.0

4.2

44.3

Mar.

11.5

5.5

0.0

4.1

38.0

Abr.

12.3

7.1

0.0

4.1

46.7

Mai.

15.3

9.9

0.0

3.8

48.0

Jun.

19.9

13.1

0.0

3.6

32.3

Jul.

23.5

15.3

0.0

3.6

20.3

Ago.

23.5

15.3

0.0

3.5

15.7

Set.

21.2

14.0

0.0

3.4

28.0

Out.

16.2

10.8

0.0

3.8

40.0

Nov.

12.1

7.3

0.0

3.9

40.3

Dez.

9.5

5.3

0.0

4.2

48.0

Lawrence, M. G. (2005). The relationship between relative humidity and the dewpoint temperature in moist air: A simple

conversion and applications. Bull. Amer. Meteor. Soc. 86: 225-233. doi: http;//dx.doi.org/10.1175/BAMS-86-2-225
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2.3

CONDIÇÕES DAS SIMULAÇÕES

A modelação foi efetuada para um período de 10 anos, sendo os dois primeiros anos
estipulados como um período de “aquecimento”, para assim eliminar a memória das
condições inicias. Desta forma, este período é convenientemente excluído dos gráficos.
Durante o período de simulação as condições meteorológicas e concentrações das
propriedades nas afluências apresentados anteriormente são repetidas anualmente, fazendo
destas condições cíclicas.
Para avaliar o efeito de cenários preditivos, foram realizadas simulações com diferentes
valores de caudal afluente e de consumo. Para avaliar o impacto destas opões de gestão do
sistema, os resultados são comparados entre cenários. Exceto para as condições especificas
mencionadas em cada cenário, mantêm-se inalteráveis os restantes valores de parâmetros,
condições inicias e de forçamento.
Os principais parâmetros avaliados serão a temperatura da água, e as concentrações de
fitoplâncton, oxigénio dissolvido, e nutrientes (fosfatos, azoto amoniacal e nitratos). É também
de particular importância avaliar as características da termoclina (sua formação e persistência)
em cada cenário, pois a presença desta estrutura tem, por norma, um impacto negativo na
qualidade da água.
2.3.1

Cenário 1 – Situação de Referência

As condições de forçamento atmosférico utilizadas correspondem aos valores descritos
anteriormente (Quadro 2.2) e a simulação foi iniciada com um perfil vertical térmico
homogéneo de 10 ºC, valor típico para sistemas desta natureza em janeiro. Este cenário
caracteriza-se por um volume constante de água na albufeira, à cota 248, correspondente ao
nível de pleno armazenamento (NPA). Para garantir a afluência dos constituintes de qualidade
da água e assim determinar a sua evolução no sistema ao longo da simulação, foi imposto
um caudal constante de 0.1 m3/s, com concentrações definidas no Quadro 2.1.
Como indicativo do tempo de residência da água no sistema (TR), considera-se o seu volume
a uma determinada cota (VC) e um caudal (Q) que expressa o balanço entre afluências e
consumos. Desta forma, o tempo de residência pode ser determinado empiricamente 3 pela
expressão:
𝑇𝑇𝑅𝑅 =

3

𝑉𝑉𝐶𝐶
𝑄𝑄

Chapra, S. (1997). Surface water-quality modeling. Civil Engineering Series. McGraw-Hill, New York. 844 p.
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Esta relação tem uma interpretação física direta entre o volume de água no sistema e o volume
que dele entre e sai por unidade de tempo. Desta forma, o tempo de residência expressa
então o intervalo de tempo necessário para que o balanço de água que entra e sai do sistema,
substitua a quantidade de água nesse mesmo sistema.
Assumindo que o volume de água na albufeira à cota 248 é de aproximadamente 116x106 m3,
o tempo de residência para o caudal definido para este cenário é de aproximadamente 37
anos.
2.3.2

Cenário 2 – Cota 235

Este cenário apresenta as mesmas condições do cenário anterior, com a única diferença da
simulação iniciar à cota 235. Este valor foi determinado por corresponder a cerca de metade
do volume de armazenamento na albufeira, condição necessária para que se possa iniciar a
exploração de um perímetro hidroagrícola, como estipulado pelo Ministério da Agricultura.
Neste caudal o tempo de residência médio da água na albufeira ronda os 13.5 anos.
2.3.3

Cenários Preditivos

Os cenários preditivos têm em consideração os caudais a fornecer para abastecimento de
água e indústria, bem como os caudais ecológicos considerados e a evaporação. Consideram
ainda o impacto das Alterações Climáticas na disponibilidade de água. Os valores destes
cenários foram retirados de alguns dos cenários apresentados na Nota Técnica Nº2 – Estudos
de Base. Infra-Estruturas Hidráulicas Primárias, deste trabalho, onde se explica a metodologia
que levou à sua criação.
Desta forma, estes cenários apenas diferem do cenário 2 nos caudais de entrada e saída de
água. As restantes condições foram mantidas, nomeadamente a cota de início da simulação,
propriedades físico-químicas do caudal de entrada e condições meteorológicas de
forçamento. Dos cenários apresentados no volume mencionado foram selecionados dois,
cujas características se apresentam no Quadro 2.3:
−

Cenário 3 – Barragem Pisão regando 5463 ha, sem barragem e com alterações
climáticas;

−

Cenário 4 – Barragem Montargil regando 6763 ha, sem barragem.

Quando comparado com os cenários anteriores, o tempo de residência da água decresce
significativamente nestes cenários, rondando os 2.9 anos e os 2.3 anos nos cenários 2 e 3,
respetivamente.
No contexto do estudo de modelação aqui realizado, estes cenários são representações
simplificadas de condições de exploração de albufeira, uma vez que assumem não existir
variação anual durante os 10 anos de simulação, e que os valores anuais apresentados no
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Quadro 2.3 são fracionados igualmente por mês, não havendo, portanto, diferenças nas
afluências e consumos entre meses.
Importa destacar que o objetivo das simulações com diferentes cenários de exploração não
consiste em avaliar a disponibilidade de água na albufeira, mas avaliar se a variação dos
volumes de entrada e saída de água, e consequente variação do nível de água na albufeira,
continuam ainda assim a permitir a existência de características associadas à degradação da
qualidade da água.
Quadro 2.3 – Caudais definidos para os cenários preditivos.
Cenário 3

Cenário 4

(hm3/ano)

(m3/s)

(hm3/ano)

(m3/s)

Afluência à albufeira

40.50

1.30

50.03

1.61

Volume perdido por evaporação

3.08

0.10

3.67

0.12

Volume fornecido para rega

31.89

1.03

37.97

1.22

Volume fornecido para abastecimento público

0.83

0.03

0.83

0.03

Volume fornecido para ecológico

5.32

0.17

6.57

1.61

2.3.4

Cenário 5

Este cenário difere dos anteriores por apresentar variabilidade nas afluências. A simulação
tem um período inicial de dois anos com condições constantes, de forma a manter a cota
inicial (cota 235), seguido por dois períodos de quatros anos, caracterizados pelos valores de
afluências e consumos representados na Figura 2.5. Ao contrário dos valores de afluências,
os valores de consumo apresentam um padrão anual repetitivo, fazendo com que o balanço
hídrico estabeleça dois regimes distintos, um regime seco e outro húmido.

Figura 2.5 – Consumos e afluências considerados no Cenário 5.
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2.4

CALIBRAÇÃO E VALIDAÇÃO

Os exercícios de calibração dos parâmetros do modelo, assim como o de validação dos seus
resultados, são tarefas essenciais e necessárias à avaliação da capacidade do modelo em
reproduzir adequadamente a evolução das diferentes propriedades consideradas. No entanto,
tais tarefas exigem conjuntos de dados que possam ser utilizados para comparar com os
resultados do modelo, avaliando desta forma a sua performance. Significa isto que o modelo
tem de começar por reproduzir uma situação de referência que, no caso de albufeiras e
sistemas semelhantes, se caracterizada por um conjunto de dados obtidos a partir de
programadas de monitorização.
Tal informação não existe para o sistema em estudo, uma vez que a barragem apenas foi
projetado e não está em operação. Por essa razão, tanto o esforço de calibração como o de
validação não podem ser realizados. Como tal, os resultados obtidos são necessariamente
indicativos de potenciais condições que poderão vir a ocorrer. Não perdem, no entanto,
relevância, pois o comportamento do modelo pode ainda assim ser avaliado na sua
capacidade de reproduzir padrões conhecidos e esperados neste tipo de sistemas
aquáticos artificiais.

11

Avaliação da Sustentabilidade e Desenvolvimento Integrado dos Recursos Hídricos
e Energéticos do Aproveitamento Hidráulico de Fins Múltiplos do Crato
Estudo de Impacte Ambiental Consolidado
Relatórios Técnicos
Volume 3 – Simulação de Qualidade da Água da Albufeira do Pisão

3

RESULTADOS

3.1

CENÁRIO 1

Os resultados do modelo para este cenário indicam que a alteração do regime hídrico pela
imposição de uma estrutura de retenção irá modificar a estrutura vertical térmica da massa de
água e, consequentemente, induzir alterações na dinâmica dos parâmetros de qualidade da
água. Em alguns casos, a mudança poderá mesmo ser significativa, como por exemplo nas
concentrações de oxigénio dissolvido.
3.1.1

Estrutura Térmica da Coluna de Água

Os resultados do modelo mostram que a temperatura da água nas camadas superficiais segue
um padrão sazonal esperado para massas de água desta natureza, com uma variação
significativa de valores entre os meses frios e quentes (Figura 3.1). O aumento da
profundidade na coluna de água e a lentificação do fluxo de água favorece a estratificação
térmica, sobretudo nos meses mais quentes (maio a setembro), altura em que o perfil vertical
térmico muda de quase homogéneo para fortemente estratificado, como se verifica na Figura
3.2. Neste caso, os resultados do modelo mostram um gradiente térmico vertical que varia
entre os 28 °C à superfície e os 10 °C nas camadas mais profundas.
Esta estratificação estende-se a toda a albufeira, como mostram os resultados do modelo para
o perfil térmico longitudinal (Figura 3.3). Assim, nas zonas menos profundas (mais afastadas
do paredão) as temperaturas esperadas serão mais elevadas em toda a coluna de água e, à
medida que a profundidade aumenta (mais próximo do paredão), a estratificação térmica é
mais pronunciada e o gradiente térmico em profundidade mais elevado.

Figura 3.1 – Resultados do modelo CE-QUAL-W2 para a previsão da temperatura à superfície
junto ao paredão da albufeira do Pisão.
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Figura 3.2 – Resultados do modelo CE-QUAL-W2 para a evolução do perfil vertical térmico ao
longo do ano na albufeira do Pisão.

3.1.2

Parâmetros Químicos e Biológicos

Uma vez que a interrupção do continuo hídrico com a estrutura de retenção levará a um
aumento significativo do tempo de retenção da água, é espectável uma acumulação de
diversos elementos na albufeira, entre os quais se destacam, por norma, a matéria orgânica
e os nutrientes, dada a sua importância na qualidade da água. A passagem de um regime
lótico a lêntico promove igualmente o crescimento de microalgas (fitoplâncton),
desencadeando um fenómeno sazonal de aumento significativo da sua biomassa designado
de “bloom”. Este padrão é previsto pelo modelo, como se pode verificar na Figura 3.4 para
duas profundidades distintas e, na Figura 3.5, sob forma de perfis verticais em alturas distintas
do ano.
Esta ocorrência tem início durante a primavera, quando as condições de disponibilidade de
luz e nutrientes são ótimas, voltando a repetir-se no início do outono com menor intensidade,
quando os nutrientes, entretanto esgotados, voltam a ficar disponíveis com a destruição da
termoclina. Este crescimento de microalgas no epilímnio estende-se a toda a albufeira
(Figura 3.6).
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Figura 3.3 – Resultados do modelo CE-QUAL-W2 para a evolução do perfil longitudinal da
temperatura na albufeira do Pisão, em duas épocas distintas do ano, diferenciadas pela
ausência (15 de maio) e presença (15 de julho) de termoclina.
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Figura 3.4 – Resultados do modelo CE-QUAL-W2 para o fitoplâncton, a dois níveis de
profundidade.

Figura 3.5 – Resultados do modelo CE-QUAL-W2 para a evolução
do perfil vertical de clorofila-a ao longo do ano na albufeira do Pisão.
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Figura 3.6 – Resultados do modelo CE-QUAL-W2 para a evolução do perfil longitudinal de
fitoplâncton na albufeira do Pisão, em duas épocas distintas do ano.
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A formação do gradiente térmico descrito anteriormente vai por sua vez afetar a densidade da
água e promover a sua estratificação vertical, resultando na formação de camadas de
diferentes densidades que, por sua vez, inibem a difusão de gases e materiais dissolvidos em
profundidade. De particular importância neste processo é a concentração de oxigénio
dissolvido, pois a ausência de mistura vertical na coluna de água promove a depleção de
oxigénio em zonas onde a radiação solar não é suficiente para que os produtores primários
produzam oxigénio, e onde as trocas de gases com a atmosfera já não tem efeito. Juntamente
com isto, ocorre mineralização de matéria orgânica na coluna de água e nos sedimentos,
processo que consome oxigénio e acentua a diminuição deste gás, podendo uma parte
significativa da coluna de água apresentar condições de anoxia.
O modelo prevê este processo, como se verifica na Figura 3.7 e na Figura 3.8, em que as
concentrações de oxigénio dissolvido à superfície ilustram a contribuição dos produtores
primários e a influência das trocas este gás com a atmosfera. Os resultados revelam também
como o oxigénio entra em depleção nas camadas mais profundas, onde a ausência da luz
não permite a realização da fotossíntese e a estratificação imposta pela termoclina não
permite a mistura com água enriquecida com oxigénio.
O modelo prevê uma tendência de aumento gradual de fosfato, simultaneamente com um
padrão repetitivo de concentração das formas azotadas de nutrientes (Figura 3.9). A
diminuição da concentração de fosfatos e nitrato que se verifica à superfície durante o período
de formação e persistência do bloom de algas deve-se ao facto de este ser absorvido pelas
algas para o seu crescimento, acumulando simultaneamente nas camadas mais profundas,
onde não é consumido. O azoto amoniacal, por seu lado, sendo um produto da atividade
biológica, apresenta um contraciclo com os restantes nutrientes, pois é quando a atividade
fotossintética é mais elevada que ele é mais produzido (pelo fitoplâncton e pela mineralização
dos seus produtos de mortalidade pelas bactérias)
As elevadas concentrações dos nutrientes nas camadas mais próximas do fundo têm duas
razões. No caso do nitrato, deve-se à ausência do seu consumo, pois não existe radiação
solar para promover a fotossíntese e o seu consequente consumo como forma de azoto
preferencial. Para o fosfato e o azoto amoniacal, o aumento deve-se sobretudo aos processos
de mineralização da matéria orgânica.
Com a precipitação de matéria orgânica produzida pela mortalidade das microalgas, esta
cumula-se no sedimento. Os resultados mostram também que a concentração de matéria
orgânica á mais elevada à superfície (Figura 3.10), acompanhando a abundância de
microalgas, e diminui em profundidade onde não é produzida e apenas existe devido ao
resultado de deposição e ressuspensão.
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Figura 3.7 – Resultados do modelo CE-QUAL-W2 para o oxigénio dissolvido (concentração), a
dois níveis de profundidade, e para a saturação deste gás à superfície.
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Figura 3.8 – Resultados do modelo CE-QUAL-W2 para a evolução do perfil longitudinal da
concentração de oxigénio dissolvido na albufeira do Pisão, em duas épocas distintas do ano.
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Figura 3.9 – Resultados do modelo CE-QUAL-W2 para os nutrientes: fosfatos (PO4), nitratos
(NO3) e azoto amoniacal (NH4), a dois níveis de profundidade.
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Figura 3.10 – Resultados do modelo CE-QUAL-W2 para matéria orgânica particulada, a dois
níveis de profundidade.

Como consequência da deposição de matéria orgânica com origem no epilímnio, ocorre
também a deposição de fósforo na forma particulada. Assim, gera-se um ciclo de reciclagem
interna de fósforo: de matéria particulada orgânica para fósforo dissolvido e vice-versa. Uma
vez que as condições de anoxia junto ao fundo promovem a libertação de fosfato dos
sedimentos, o sistema torna-se uma fonte deste nutriente, enriquecendo as camadas mais
profundas durante os meses de estratificação, como se verifica na Figura 3.11. Este fosforo é
depois disperso assim que a termoclina é destruída pelo arrefecimento à superfície e a coluna
de água volta a ser homogénea.

Figura 3.11 – Resultados do modelo CE-QUAL-W2 representativo da evolução do perfil
longitudinal de fosfato na albufeira do Pisão.
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Em resumo, no período de estiagem verifica-se estratificação térmica que induz uma
estratificação físico-química também, com maior incidência para o oxigénio dissolvido,
fitoplâncton e fosfatos. Desta forma, entende-se que a barragens tem um impacto negativo na
qualidade da água, mais pronunciado os meses mais quentes (entre junho e setembro) e em
profundidade. Este efeito poderá ser tanto maior, quanto maior for o tempo de residência da
água na albufeira, como no caso aqui em análise, em que o nível pleno de armazenamento
foi mantido em toda a simulação, com imposição de um caudal de entrada e saída
suficientemente baixo para não promover uma eficaz renovação de água.
3.2
3.2.1

CENÁRIO 2
Estrutura Térmica da Coluna de Água

Os resultados da simulação do cenário 2 assemelham-se ao do cenário anterior, no que diz
respeito à evolução térmica da massa de água. Verifica-se apenas uma ligeira variação nos
valores máximos e mínimos da temperatura, como se observa na comparação apresentada
na Figura 3.12, mas a evolução temporal da estrutura vertical térmica mantem-se semelhante.
A diferença entre os dois cenários consiste na extensão da termoclina e camada mais fria de
água profunda que, no cenário 2, são menos espessas, pois a profundidade do sistema é
também menor. Na Figura 3.13 é possível observar a estrutura vertical térmica em toda a
albufeira, em situação mais homogénea e na presença da termoclina.
Os resultados mostram assim que, independentemente do volume na albufeira ser menor, a
evolução térmica da massa de água se comporta do mesmo modo sob regime de caudais de
entrada e saída constantes (cota constante).

Figura 3.12 – Resultados do modelo CE-QUAL-W2 para
a previsão da temperatura à superfície junto ao paredão da albufeira do Pisão.
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Figura 3.13 – Resultados do modelo CE-QUAL-W2 (cenário 2) para a evolução do perfil
longitudinal da temperatura na albufeira do Pisão, em duas épocas distintas do ano,
diferenciadas pela ausência (15 de março) e presença (15 de julho) de termoclina.
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3.2.2

Parâmetros Químicos e Biológicos

Os valores das variáveis simuladas apresentam, de forma geral, concentrações mais baixas
do que os valores estimados no cenário 1. A concentração de fitoplâncton mantém o mesmo
padrão sazonal de formação de blooms assim que a radiação solar aumenta, mas não atinge
valores tão elevados como no cenário 1, como se verifica na Figura 3.14. Como resultado de
uma menor abundância de organismos fotossintéticos na coluna de água, a produção de
oxigénio é também menor, resultados em concentrações mais baixas deste gás nas camadas
superficiais (Figura 3.15). No entanto, as concentrações de oxigénio são ligeiramente
superiores aos 12 m de profundidade. Independentemente destes valores, a formação da
termoclina que ocorre também nestes cenários cria um forte gradiente nas concentrações de
oxigénio dissolvido em profundidade nos meses quentes, fazendo com que um volume
considerável de água armazenada tenha concentrações baixas deste gás, como se observa
na Figura 3.16.
Os nutrientes apresentam o mesmo padrão temporal e em profundidade do cenário 1, muito
embora as suas concentrações sejam mais baixas no cenário 2, como ilustrado na Figura
3.17 para o fosfato e, na Figura 3.18, para o azoto amoniacal. Muito embora o fosfato comece
inicialmente por ter valores superiores no cenário 1, a sua evolução altera depois, passando
para valores inferiores.

Figura 3.14 – Resultados do modelo CE-QUAL-W2 para o fitoplâncton (cenário 2), a dois níveis
de profundidade, e comparação de resultados entre os cenários 1 e 2.
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Figura 3.15 – Resultados do modelo CE-QUAL-W2 para o oxigénio dissolvido (cenário 2), a
dois níveis de profundidade, e comparação de resultados entre os cenários 1 e 2.
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Figura 3.16 – Resultados do modelo CE-QUAL-W2 para o oxigénio dissolvido (cenário 2), a
dois níveis de profundidade, e comparação de resultados entre os cenários 1 e 2.

Figura 3.17 – Resultados do modelo CE-QUAL-W2 para o fosfato (cenário 2), a dois níveis de
profundidade, e comparação de resultados entre os cenários 1 e 2.
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Figura 3.18 – Resultados do modelo CE-QUAL-W2 para o azoto amoniacal (cenário 2), a dois
níveis de profundidade, e comparação de resultados entre os cenários 1 e 2.

De acordo com o previsto pelos resultados do modelo, os padrões temporais e espaciais de
evolução das propriedades da qualidade da água mantem-se neste segundo cenário, muito
embora se verifiquem diferenças nas concentrações dos valores das diferentes propriedades.
Por norma, os valores de nutrientes descem, assim como a concentração de fitoplâncton e
oxigénio nas camadas superficiais.
Considerando as alterações nas condições do cenário 2, a mudança verificada resulta da
alteração das condições hídricas, nomeadamente na diminuição do volume inicial da albufeira.
A mudança para a cota 235 implica uma redução aproximada do volume da albufeira para
metade, o que significa que, face aos caudais de entrada e saída assumidos, o tempo de
permanência da água no sistema é menor, o que promove a sua renovação numa escala de
tempo também menos do que no cenário 1.
3.3

CENÁRIOS 3 E 4

As condições de caudal impostas para os cenários 3 e 4 alteram o regime de entrada e saída
de água da albufeira, modificando desta forma o seu volume total e, consequentemente, a
cota do nível da água ao longo do tempo (Figura 3.19). Ainda que o volume total de água na
albufeira não altere significativamente, o balanço dos caudais de entrada e saída de água
alteram o seu tempo de residência, influenciando a dinâmica dos diversos constituintes.
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3.3.1

Estrutura Térmica da Coluna de Água

Comparando os resultados destes dois cenários entre si, e com os resultados do cenário 2,
verifica-se não haver alteração significativa da temperatura à superfície (Figura 3.20). No
entanto, junto ao fundo a variação é mais significativa, sendo que nos cenários 3 e 4 as
variações são maiores, enquanto no cenário 2 a temperatura permanece praticamente
constante, com apenas algumas variações ao longo do ano. Este padrão de temperatura no
fundo distinto dos cenários 1 e 2 resulta dos caudais de entrada e saída (duas ordens de
grandeza superiores ao do cenário 2), que promovem a circulação da água, não criando
condições ótimas para estratificação da coluna de água. Ainda assim esta ocorre, mas com
uma menor duração, sendo erodida pela constante entrada e saída de volume.

Figura 3.19 – Resultados do modelo CE-QUAL-W2 para o azoto amoniacal (cenário 2), a dois
níveis de profundidade, e comparação de resultados entre os cenários 1 e 2.

3.3.2

Parâmetros Químicos e Biológicos

O novo regime de caudais imposto nos cenários 3 e 4 mostra também uma influência
considerável na dinâmica das propriedades químicas e biológicas da água. Um dos efeitos
mais evidente diz respeito ao crescimento do fitoplâncton, que se torna significativamente
mais elevado, ainda que apresente o mesmo padrão do cenário 2 (Figura 3.21). Assim, os
blooms ocorrem por volta da mesma altura do ano, mas em maior magnitude. Esta dinâmica
nos cenários 3 e 4 deve-se, mais uma vez, ao caudal de entrada, pois este representa também
um enriquecimento constante de nutrientes para o sistema.
Sendo diretamente afetados pela atividade dos produtores primários, o oxigénio dissolvido
(Figura 3.22) e nutrientes (Figura 3.23) apresentam também diferenças entre os cenários,
muito embora mantenham os mesmos padrões temporais e em profundidade.
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Figura 3.20 – Resultados do modelo CE-QUAL-W2 para a previsão da temperatura em
diferentes cenários, junto ao paredão da albufeira do Pisão.

Figura 3.21 – Resultados do modelo CE-QUAL-W2 para a previsão do fitoplâncton em
diferentes cenários, junto ao paredão da albufeira do Pisão.
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Figura 3.22 – Resultados do modelo CE-QUAL-W2 para a previsão do oxigénio dissolvido em
diferentes cenários, junto ao paredão da albufeira do Pisão.

Figura 3.23 – Resultados do modelo CE-QUAL-W2 para a previsão de azoto amoniacal em
diferentes cenários, junto ao paredão da albufeira do Pisão.
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Uma das diferenças mais expressivas nas concentrações de oxigénio dissolvido diz respeito
aos valores de fundo, que nos cenários 3 e 4 apresentam períodos mais curtos de anoxia,
sugerindo uma mistura mais eficaz da coluna de água. De igual forma, o azoto amoniacal
apresenta diferenças nas camadas mais profundas, neste caso na forma de um aumento
significativo e antecipado, em relação ao cenário 2. Este comportamento pode ser explicado
pela combinação da carga deste elemento associada ao caudal de entrada, juntamente com
a sua produção em resultado da atividade biológica, sobretudo da mineralização da matéria
orgânica em condições de pós-bloom.
3.4

CENÁRIO 5

O efeito do balanço hídrico resultante da diferença de valores nas afluências e consumos
neste cenário (Figura 2.5) é evidente na variação de nível na albufeira, apresentado na Figura
3.24. Durante o período seco de quatro anos, o nível baixa continuamente até atingir valores
próximos da cota 225, para depois subir progressivamente durante o período húmido, até
eventualmente ultrapassar o NPA.

Figura 3.24 – Resultados do modelo CE-QUAL-W2 para a evolução
do nível da água na albufeira do Pisão durante o Cenário 5.

3.4.1

Estrutura Térmica da Coluna de Água

As diferenças de caudais afluentes e de consumos considerada neste cenário tem um claro
efeito na temperatura da água, como se pode verificar na Figura 3.25. Embora não se
verifiquem diferenças significativas à superfície, nem estes valores sejam significativamente
distintos dos cenários anteriores, há uma clara mudança em profundidade. Assim, nas
camadas mais profundas as oscilações são significativas e a distribuição da temperatura da
água diferente entre os períodos seco e húmido. No primeiro caso, a temperatura aos 12 m
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vai aumentando a cada ano, aproximando-se mais da temperatura à superfície durante os
meses quentes, enquanto no período húmido vai depois decrescendo.
Estas variações sugerem um comportamento diferenciado da termoclina, pois ainda que a
mesma se forme nos dois regimes, como demonstra a Figura 3.26, é mais extensa no período
seco e apresenta uma camada superfície de água quente mais espessa também. Assim, a
termoclina parece ficar mais intensa nos meses de menor afluência, em resultado do menor
volume total no sistema (menor profundidade). Estas diferenças têm, por sua vez, implicações
na dinâmica bioquímica na massa de água.

Figura 3.25 – Resultados do modelo CE-QUAL-W2 para a previsão da temperatura a diferentes
profundidades no Cenário 5, juntamente com a respetiva cota do nível na albufeira.

3.4.2

Parâmetros Químicos e Biológicos

A evolução temporal da concentração de biomassa de fitoplâncton revela, uma vez mais, um
claro padrão sazonal (Figura 3.27), com surgimento de blooms à superfície na primavera e
valores significativamente mais baixos em profundidade, onde a radiação solar é menor ou
inexistente. A estas profundidades os valores apenas sobem quando as concentrações à
superfície são menores, permitindo assim a que a radiação penetre na coluna de água,
promovendo a produção primária a profundidades em que os nutrientes estão ainda
disponíveis. Destacam-se ainda os valores mais elevados dos blooms nos meses húmidos,
em resultado da maior carga de nutrientes que entram no sistema através das afluências
Em resultado desta atividade biológica temporal e espacialmente, o oxigénio dissolvido revela
uma vez mais um padrão característico de sistemas desta natureza, com valores de
sobressaturação à superfície onde ocorre produção primária intensa (blooms), alternado com
valores mais baixos nos períodos menos produtivos. Em profundidade verifica-se uma
redução acentuada, com extensos períodos de anoxia numa camada de extensão
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significativa, associados a períodos pós-blooms à superfície. Estas zonas anóxicas da coluna
de água devem-se, sobretudo, ao consumo de oxigénio pelas bactérias que mineralizam a
matéria orgânica morta resultante da mortalidade do fitoplâncton.

Figura 3.26 – Resultados do modelo CE-QUAL-W2 (cenário 5) para a evolução do perfil
longitudinal da temperatura na albufeira do Pisão, em duas épocas distintas do ano.
33

Avaliação da Sustentabilidade e Desenvolvimento Integrado dos Recursos Hídricos
e Energéticos do Aproveitamento Hidráulico de Fins Múltiplos do Crato
Estudo de Impacte Ambiental Consolidado
Relatórios Técnicos
Volume 3 – Simulação de Qualidade da Água da Albufeira do Pisão

Figura 3.27 – Resultados do modelo CE-QUAL-W2 para a previsão de fitoplâncton e oxigénio
dissolvido a diferentes profundidades no Cenário 5, juntamente com a respetiva cota do nível
na albufeira.

Os nutrientes apresentam uma variação mais dinâmica neste cenário, como se podem ver
nos resultados do modelo para o fosfato, azoto amoniacal e nitrato (Figura 3.28). Como já
mencionado, a variação significativa de caudal afluente à albufeira entre períodos seco e
húmido implica um aporte de nutrientes marcadamente distinto. Neste caso, durante os meses
húmidos a carga de nutrientes é maior, sendo a mudança de regime evidente nos valores
máximos de fosfato no início do período húmido à superfície, seguido por valores elevados
repetidos a cada ano durante os meses de maior caudal afluente. Em profundidade ocorre um
aumento gradual da sua concentração, que está relacionado com a mineralização da matéria
orgânica e libertação deste nutriente para a coluna de água, promovido pelas condições de
anoxia junto ao fundo.
Os mesmos padrões são observados para as concentrações de azoto amoniacal e a amónia,
ainda que menos expressivos, sendo também eles determinados pela carga afluente e
atividade biológica (produção primária) no sistema.
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Figura 3.28 – Resultados do modelo CE-QUAL-W2 para a previsão de nutrientes a diferentes
profundidades no Cenário 5, juntamente com a respetiva cota do nível na albufeira.
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4

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na avaliação dos impactes de infraestruturas transversais em sistemas fluviais, torna-se difícil
prever com exatidão as alterações ecológicas resultantes da construção de uma barragem ou
outro qualquer tipo de barreira. Ainda assim, como demostrado pelos resultados apresentados
na secção anterior, alguns processos físicos, químicos e ecológicos podem ser antecipados.
É, dessa forma, que se justifica o presente relatório, que pretende avaliar os impactes da
construção da barragem do Pisão. Nesta secção são apresentadas as principais conclusões
deste estudo.
4.1

TEMPO DE RESIDÊNCIA DA ÁGUA NA ALBUFEIRA

O tempo de residência da água consiste numa escala temporal que pode ser indicativa da
influência da carga de nutrientes que afluem a uma albufeira, permitindo assim relacionar
fenómenos físicos e ecológicos. Neste sentido, quanto maior for o tempo de residência de um
sistema, tanto maior será o efeito dos nutrientes que lhe são adicionados.
Independentemente do regime afluente e dos consumos, as albufeiras têm, por norma,
tempos de residência elevados, que criam condições para estagnação e consequente
alteração da estrutura vertical da coluna de água, com formação e instalação de uma
termoclina nos meses mais quentes. Juntamente com esta modificação da massa de água,
tempos de residência elevados promovem ta também a regeneração de nutrientes e produção
de matéria orgânica no sistema, e subsequente acumulação de ambos, promovendo desta
forma a eutrofização do sistema.
Independentemente das condições utilizadas nos diferentes cenários aqui analisados, desde
os mais esquemáticos (Cenários 1 e 2) aos mais realistas (Cenário 5), todos partilham a
característica de impor um elevado tempo de residência da água no sistema (na ordem dos
anos), ainda que o mesmo seja dinâmico (função do volume de água na albufeira e dos
caudais de entrada e saída).
4.2

ALTERAÇÃO DA ESTRUTURA VERTICAL DA COLUNA DE ÁGUA

Ao criar condições para estagnação de um caudal continuo e homogéneo em profundidade,
promove-se a heterogeneidade na coluna de água que, por norma, implica um agravamento
da qualidade da água. Este estudo demonstra que esse processo de estagnação, habitual na
transformação de um sistema lótico num sistema lêntico, terá também lugar na albufeira do
Pisão, com especial incidência nos meses quentes, quando a radiação solar que atinge a
superfície da massa de água e as trocas de calor com a atmosfera sobreaquecem as camadas
superficiais. A estratificação que se gera em resultado disso, como aquela que se prevê
acontecer na futura albufeira do Pisão, limita a mistura vertical, alterando a sua estrutura
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vertical, passando a coluna de água passará a ter zonas com condições marcadamente
distintas, como se resume no Quadro 4.1.
A distinção fundamental em termos hidrológicos reside, portanto, no tempo de residência da
água, determinado pela razão entre o volume armazenado e a taxa de passagem da água
(descarga) pelo sistema. O tempo de residência é, por si só, uma métrica integrativa do
impacte barragens: quanto maior for este valor, maiores são os impactes esperados, uma vez
que características lênticas mais pronunciadas, geralmente associadas também ao aumento
de profundidade da massa de água, condiciona fatores como a temperatura da água e a
concentração de oxigénio (que podem estratificar com a profundidade), bem como a taxa de
sedimentação e de retenção de nutrientes. Estas alterações, sobretudo se registadas nos
períodos mais quentes, podem estimular a produção primária, conduzindo à formação de
blooms de fitoplâncton e ao crescimento excessivo de fitoplâncton, como demonstram os
resultados aqui apresentados.
Quadro 4.1 – Principais características da estrutura vertical da coluna de água num sistema
lêntico, como se prevê acontecer após a construção da barragem do Pisão.

Zona

Epilímnio

4.3

Principais características
- Temperatura da água mais elevada.
- Disponibilidade de luz.
- Elevada produção primária.
- Alguma mistura vertical induzida pela ação do vento.
- Sobressaturação de oxigénio dissolvido

Metalímnio
(termoclina)

- Zona de transição entre o epilímnio e o hipolímnio, com forte gradiente vertical
em parâmetros como a temperatura.

Hipolímnio

- Temperatura da água mais baixa e constante.
- Ausência de radiação solar.
- Condições de anoxia ou com concentrações baixas de oxigénio
- Concentrações elevadas de nutrientes

EUTROFIZAÇÃO DA MASSA DE ÁGUA

A aplicação do modelo à futuro albufeira do Pisão evidenciou claramente a ocorrência de um
processo gradual de eutrofização, independentemente do cenário considerado. Assim, a
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modelação da qualidade da água, ainda que em cenários hipotéticos ou idealizados, permite
concluir que a construção da barragem irá influenciar negativamente a qualidade da água na
futura albufeira do Pisão, dando origem ou intensificando sintomas de eutrofização. Neste
sentido, a barragem do Pisão terá um comportamento semelhante a outras estruturas do
mesmo género, sendo um agente promotor da eutrofização.
Este efeito é evidente em parâmetros como a temperatura da água, concentrações de
nutrientes, de fitoplâncton e de oxigénio dissolvido. Salienta-se que, de acordo com as
previsões aqui apresentadas, os valores observados poderão comprometer avaliações futuras
de qualidade da água na albufeira, uma vez que alguns destes parâmetros são utilizados na
classificação do estado trófico das massas de água.
Os resultados sugerem que os caudais de entrada e as tomadas poderão promover uma
melhor qualidade da água, diminuindo o tempo de permanência da água no sistema e
impedindo uma acumulação de nutrientes na albufeira, ainda que despoletem blooms mais
intensos. Tal objetivo, no entanto, está sobretudo dependente das afluências, condicionadas
pela baixa precipitação, uma ocorrência que se prevê agravar de acordo com os cenários de
alterações climáticas previstos. De igual forma, a presença de fontes de poluição pontual ou
difusa a jusante da albufeira também poderá representar um desafio ao esforço de manter
uma boa qualidade da água na albufeira.
4.4

AVALIAÇÃO CRÍTICA DO MODELO

Cada albufeira possui um conjunto distinto de características relacionadas com a sua
localização, tamanho ou tipo de estrutura. Partilham, no entanto, um conjunto comum de
processos e parâmetros que determinam a quantidade e qualidade da sua massa de água.
Como tal, conhecendo esses processos e sendo possível simular os mesmos, é também
possível prever os seus efeitos e resultados.
A natureza dos estudos de previsão com recurso a modelos numéricos e computacionais
implica, necessariamente, a impossibilidade da realização das tarefas de calibração e
validação desses mesmos modelos para o caso em estudo, uma vez que se pretendem
simular condições de um sistema que ainda não existe. A falta de calibração e validação
compromete o realismo das simulações sem, no entanto, tirar o valor e importância destas
ferramentas e dos seus resultados, pois são ainda assim modelos orientados por processos
que simulam a dinâmica do sistema alvo.
No futuro, quando a albufeira estiver em operação, eventuais programas de monitorização da
qualidade da água que venham a ser implementados poderão então fornecer dados nos
primeiros anos, que depois servirão para calibrar e validar devidamente o modelo, para que
este se torne uma ferramenta de gestão eficaz.
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Por agora, avaliando os resultados de modelação apresentados neste estudo, pode-se
concluir que o trabalho de modelação da futura albufeira do Pisão alcançou dois objetivos
fundamentais:
−

promover um maior conhecimento da futura albufeira, naquilo que se espera que
sejam os seus padrões espaciais e temporais de distribuição e evolução das
propriedades da água, avançando desde logo com uma base de entendimento sobre
a dinâmica do sistema até então inexistente. O modelo permitiu ainda uma
quantificação dos valores esperados para um conjunto de parâmetros, impossível de
obter de qualquer outra forma;

−

fornecer uma base de trabalho para futuros estudos. Neste sentido, o modelo poderá
no futuro ser devidamente validado e calibrado, considerando novos elementos como
pressões antrópicas e o seu impacto no estado da qualidade da água, assim como
cenários de exploração mais realistas.
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