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RESUMO 

 

 

 

A União Europeia estabeleceu um quadro comunitário para a protecção e conservação dos 

recursos naturais através da Directiva Quadro da Água, 2000/60/EC, onde prevê que os 

Estados-Membros desenvolvam esforços no sentido de que os ecossistemas naturais alcancem 

um bom estado ecológico. Neste contexto, o presente trabalho tem como principais objectivos 

a caracterização e quantificação do grau de degradação do sistema fluvial da bacia hidrográfica 

do rio Alcoa, com recurso à metodologia da Pré-classificação do Estado Ecológico, bem como o 

planeamento de acções de restauro dos troços mais degradados da rede fluvial devido à 

existência de pressões humanas. Com base nos resultados obtidos, foi elaborada uma Carta do 

Estado de Conservação da rede fluvial da bacia do rio Alcoa que pretende reflectir o grau de 

degradação dos troços fluviais, e uma Carta de Planeamento de Restauro Fluvial que sintetiza 

as diversas acções de restauro a implementar na bacia.  

 

 

 

PALAVRAS CHAVE: ecossistema, pressões antropogénicas, estado ecológico, restauro, bacia 

hidrográfica, troço fluvial.  
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ABSTRACT 

 

 

 

The European Union established a framework for Community action in the field of water 

policy. Considering the need for the natural resources protection and conservation, the Water 

Framework Directive 2000/60/EC Directive was adopted, involving the efforts of all Member 

States in the task of achieving good status for all waters, in which the aim of achieving good 

ecological state for natural ecosystems can be included. Within this context, the main 

objectives of this study are: the characterisation and quantification of the degradation degree 

in the fluvial ecosystem of the Alcoa river drainage basin, and to that end it was used the 

Predictive Ecological State methodology; and planning restoration actions for the most 

degraded stretches of the river system which deteriorate under the effect of human actions. 

Based on the results obtained, a Map of River Corridor Conservation Status was developed for 

the Alcoa river catchment area with the intend of revealing the degree of degradation of the 

river streams, and a Map of River Restoration Planning was developed which summarizes the 

restoration actions to be implement in the drainage basin. 

 

 

KEY WORDS:  ecosystem, anthropogenic pressures, ecological state, restoration, drainage 

basin, stream. 
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EXTENDED ABSTRACT 

 

 

The European Union established a framework for Community action in the field of water 

policy. Considering the need for the natural resources protection and conservation, the Water 

Framework Directive 2000/60/EC Directive was adopted, involving the efforts of all Member 

States in the task of achieving good status for all waters, in which the aim of achieving good 

ecological state for natural ecosystems can be included. Within this context, the main 

objectives of this study are: the characterisation and quantification of the degradation degree 

in the fluvial ecosystem of the Alcoa river drainage basin, and to that end it was used the 

Predictive Ecological State methodology; and planning restoration actions for the most 

degraded stretches of the river system which deteriorate under the effect of human actions. 

The Predictive Ecological State methodology is a predictive assessment technique which aims 

to characterize and quantify the degree of degradation in river stretches where the 

degradation is due to existing human activities affecting the fluvial system. The 

characterization of the river stretches is carried out by determining a potential ecological state 

intended to reflect an approach to the degree of change in the ecosystem structure and 

function, when at the source of those changes are different anthropogenic pressures affecting 

the inland waters. The pressures caused by human activities on inland waters such as streams 

and waterways can be either direct pressures on the fluvial corridor, or indirect ones in which 

occur in the drainage basin and sub-basin.  

Depending on the type of anthropogenic pressures existing in the area examined in the course 

of the research, and according to the availability of the associated evidence, pressure variables 

have been chosen to comprehensively represent the diverse aspects of human actions and 

their effects on the drainage basin and the fluvial corridor; in addition, it was carried out a 

diagnostic focused on the following three topics: water quality, morphologic changes, and 

changes in water quantity. 

In order to apply the above described methodology, it was necessary to use the Geographic 

Information System software, ArcGIS, with a view to develop a georeferenced data base 

related to the area examined in this study. This data base was intended to allow for the 

manipulation of all spatial data – encompassing both the basin-related as well as the river 

stretches-related data – to attain the aimed results.  
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Subsequent to the identification of the most degraded fluvial system stretches of the Alcoa 

river, it was established the measures and their pertinent restoration actions which should 

allow minimizing the pressures caused by human activities on the fluvial system researched.  

The measures and restoration actions were designed to be implemented at the sub-basin level 

with a view to eliminating the causes stemming from point and nonpoint sources of pollution, 

and also at the river stretch level in order to eliminate the causes directly affecting the fluvial 

corridor.   

Based on the results obtained, a Map of River Corridor Conservation Status was developed for 

the Alcoa river catchment area with the intend of revealing the degree of degradation of the 

river streams, and a Map of River Restoration Planning was developed which summarizes the 

restoration actions to be implement in the drainage basin. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Ao longo dos tempos, o homem tem provocado alterações significativas no equilíbrio dos 

sistemas fluviais em virtude da exploração intensiva dos rios. As actividades explorativas, tais 

como o abastecimento de água, irrigação agrícola, transporte, mineração, gestão florestal, 

etc., têm um grande potencial de provocar alterações profundas e duradouras na estrutura 

ecológica e nas funções dos ecossistemas fluviais, consumadas através da destruição e 

fragmentação dos habitats, da indução de alterações físicas e químicas, assim como da 

introdução de espécies exóticas (Hermoso et al., 2011). 

As consequências de perturbações físicas induzidas pelo homem nos ecossistemas fluviais 

podem ocorrer a qualquer escala, desde a paisagem ao corredor fluvial, podendo provocar 

impactos locais ou afastados da sua origem. As actividades relacionadas com o controlo de 

cheias, gestão florestal, construção e manutenção de estradas, exploração agrícola, bem como 

o desenvolvimento urbano, são susceptíveis de causar efeitos graves sobre a geomorfologia e 

hidrologia de uma bacia hidrográfica e sobre a morfologia dos seus troços fluviais (Adams et 

al., 1998). 

As alterações induzidas a nível químico podem ser causadas por vários tipos de actividades, 

tais como a agricultura (pesticidas e nutrientes), as explorações agro-pecuárias (efluentes 

pecuários), as actividades urbanas (contaminantes de resíduos urbanos e industriais) ou a 

extracção de inertes (drenagem ácida e metais pesados). Tais actividades encerram a 

potencialidade de alterar os ciclos químicos naturais dos cursos de água e, ainda, de 

desencadear a degradação da qualidade da água. As perturbações a nível químico causadas 

pela agricultura advêm, geralmente, de fontes de poluição de origem difusa, enquanto que os 

contaminantes provenientes de resíduos urbanos e industriais advêm de fontes de poluição 

pontuais. 

Existem alterações a nível biológico que ocorrem de forma natural nos ecossistemas através de 

interacções no seio de espécies (competição, predação, etc.) e entre espécies (competição, 

predação, etc.). Estas interacções naturais são importantes na determinação da dimensão de 

populações e na organização de comunidades em muitos ecossistemas. No entanto, há 

perturbações biológicas que ocorrem com alguma frequência, que são causadas pelo homem 

devido, por exemplo, ao pastoreio mal gerido ou a actividades recreativas que implicam a 
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introdução de espécies exóticas de flora e de fauna que são susceptíveis de infestação e 

acabam por induzir pressões nas comunidades biológicas nativas. 

O restauro de rios surge como uma necessidade devido à progressiva deterioração dos 

ecossistemas fluviais e, hoje em dia, é uma actividade que faz parte da gestão dos rios e dos 

recursos hídricos num número crescente de países. 

Quando nos referimos ao restauro de rios, podemos estar a aludir à recuperação de diferentes 

tipos de elementos ou de características, dependendo dos objectivos definidos. No entanto, 

quando nos referimos ao restauro ecológico de rios, torna-se evidente que o objectivo do 

restauro reside na recuperação do funcionamento ecológico do rio e na obtenção de uma 

estrutura mais próxima do seu estado natural.   

A Sociedade de Restauração Ecológica define restauro ecológico como sendo “o processo de 

assistência à recuperação de um ecossistema degradado, danificado ou destruído” (SER, 2004), 

e Tánago e Jalón (2007) estendem este conceito ao âmbito fluvial, definindo restauro 

ecológico fluvial como o “conjunto de actividades destinadas a restituir ao rio a sua estrutura e 

o seu funcionamento, em conformidade com os processos e a dinâmica equivalentes às 

condições naturais, que se estabelecem como referencial de bom estado ecológico”. 

O processo de restauro ecológico fluvial visa dois aspectos fundamentais, a fim de se atingir os 

objectivos pretendidos. Em primeiro lugar, através do processo de restauro o rio recupera algo 

que era seu, que formava parte integrante da sua estrutura e do seu funcionamento como 

ecossistema natural e que, por diferentes motivos, se perdeu ou se degradou. E, em segundo 

lugar, com o restauro ecológico pretende-se conseguir que o rio se aproxime do seu estado 

natural, o que requer um conhecimento do referido estado natural ou, então, que este seja 

definido previamente como uma condição de referência a seguir nas acções de restauro 

propostas, que devem fundamentar-se em documentação histórica com caráter científico 

(Tánago e Jalón, 2007). 

São muitas as estratégias que se podem adoptar quando se pretende realizar o restauro 

ecológico de rios, mas todas elas devem assentar nos princípios científicos que regem o seu 

funcionamento como ecossistemas. Segundo os conceitos atuais, o restauro deve ser 

orientado para o ecossistema, e não para espécies-alvo, e abarcar essencialmente as suas 

funções hidrológicas e geomorfológicas, enquadradas pelos modelos conceptuais da ecologia 

fluvial (Cortes e Oliveira, 2004). 
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Por outro lado, a identificação da deterioração do habitat e o estabelecimento de programas 

de recuperação devem ser realizados à escala da bacia de drenagem, sendo essencial interligar 

os projectos de acção a nível da rede fluvial com o planeamento regional, no qual o 

ordenamento e a gestão de um território devem ser enquadrados ao nível da paisagem. 

Quando se pretende definir prioridades, as acções mais urgentes devem centrar-se na 

conservação de troços fluviais que apresentam melhor estado ecológico, acautelando o 

desenvolvimento de actividades, na área de abrangência desse troços, que possam provocar 

um aumento na intensidade das pressões existentes. E, depois de assegurada a conservação e 

protecção dos troços com melhor estado ecológico, devem ser desenvolvidas acções de 

restauro dos troços que se encontram mais degradados, tentando concretizar gradualmente a 

recuperação do seu funcionamento como ecossistemas e aumentando a respectiva 

biodiversidade.  

A União Europeia, consciente de que a gestão dos ecossistemas aquáticos necessita de um 

conjunto de instrumentos assentes em metodologias eficazes e que permitam controlar a 

poluição, que aflui aos ecossistemas aquáticos proveniente da bacia de drenagem, definiu um 

quadro comunitário para a protecção e a gestão da água através da Directiva Quadro da Água, 

2000/60/EC (DQA). Esta directiva recomenda que os Estados-Membros procedam à 

identificação e à análise das águas europeias, recenseadas por bacia e região hidrográficas, 

adoptando planos de gestão e programas com medidas adaptadas a cada tipo de massa de 

água. 

De acordo com a DQA, todos os Estados-Membros deverão fazer um esforço para que os 

ecossistemas naturais alcancem o bom estado ecológico, enquanto que os ecossistemas 

fortemente modificados e artificializados deverão atingir o bom potencial ecológico, 

compatível com os usos humanos a que se encontram sujeitos. O estado ecológico de um 

determinado local deve ser avaliado pelo desvio que a estrutura biológica e o funcionamento 

do ecossistema apresenta em relação à situação de referência quando esse local não se 

encontrava sujeito a pressões humanas. 

Neste contexto, o presente trabalho tem como objectivos a caracterização e quantificação do 

grau de degradação de troços fluviais da bacia do rio Alcoa, com recurso à metodologia da Pré-

-classificação do Estado Ecológico. E, depois de identificados os troços mais degradados da 

rede fluvial, pretende-se apresentar medidas e acções de restauro concretas que permitam 

minimizar as pressões exercidas pelas actividades humanas no sistema fluvial em estudo. 
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2. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

A bacia hidrográfica do Rio Alcoa localiza-se no distrito de Leiria e engloba parcialmente os 

concelhos de Alcobaça, Leiria, Nazaré e Porto de Mós. A bacia está inserida na região 

hidrográfica do Vouga, Mondego, Lis e Ribeiras do Oeste, denominada de Região Hidrográfica 

4 (RH4) pelo Decreto-Lei n.º 347/2007, de 19 de Outubro (Figura 1).  

A bacia do Rio Alcoa compreende uma área total de 422,3 km2 e os cursos de água em estudo 

abrangem uma extensão total de 333,96 km. Os principais afluentes do rio Alcoa são os rios 

Areia, Baça, Esperança, Meio e Pisões. 

 

Figura 1. Enquadramento geográfico da área de estudo 

Os dados climáticos da área de abrangência da bacia hidrográfica do rio Alcoa revelam que o 

clima na bacia é do tipo temperado mediterrâneo, com um período seco de dois meses 

correspondentes a Julho e Agosto. A temperatura média anual varia entre 12,5°C e 16,0°C, e a 

precipitação média anual varia entre os 700 mm e os 1400 mm, de jusante para montante, 

respectivamente. 

Relativamente às características geológicas, a área da bacia hidrográfica do rio Alcoa assenta 

na Orla Meso-cenozóica Ocidental, uma das unidades morfoestruturais em que se decompõe o 

território continental português. Os materiais geológicos existentes nesta área são, na sua 

maioria, sedimentares, cujas deposições ocorreram desde o início da Era Mesozóica até à 
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actualidade, sendo o seu substrato constituído por formações pré-câmbricas e paleozóicas, 

pertencentes à unidade morfo-estrutural do Maciço Antigo. 

A evolução geomorfológica da bacia encontra-se estreitamente relacionada com condições 

geológicas/tectónicas e com agentes modeladores. Nesta área é possível constatar a existência 

de relevos calcários, nomeadamente a serra dos Candeeiros, onde predominam as típicas 

morfologias cársicas resultantes da dissolução dos calcários. 
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3. PRÉ-CLASSIFICAÇÃO DO ESTADO ECOLÓGICO DA BACIA DO RIO ALCOA 

 

3.1. METODOLOGIA   

A Pré-classificação do Estado Ecológico (PEE) é uma metodologia que tem como principal 

objectivo a caracterização e quantificação do grau de degradação de troços fluviais, devido à 

existência de actividades humanas que afectam o sistema fluvial.  

A caracterização dos troços fluviais consiste em determinar um estado ecológico “potencial” 

que pretende reflectir uma aproximação ao grau de alteração da estrutura e função do 

ecossistema, devido às diferentes pressões antropogénicas a que os cursos de água estão 

sujeitos. As pressões causadas por actividades humanas sobre os cursos de água podem ser 

directas, afectando o corredor fluvial, ou indirectas, ocorrendo na bacia e sub-bacia 

hidrográfica. 

A metodologia PEE adoptada neste trabalho teve origem no Índice KT (Cortes et al., 2002) 

desenvolvido para o Plano Nacional da Água (PNA) e posteriormente foi aplicada, com algumas 

modificações, à Ribeira de Odelouca (Fernandes et al., 2007) e à Região do Algarve (Barroso,  

2011).  

A implementação da metodologia PEE é realizada em duas fases: 

Na primeira fase, a rede fluvial da bacia hidrográfica é dividida em troços fluviais homogéneos, 

ou seja, grupos de segmentos de água que representam características geográficas e 

hidrológicas relativamente homogéneas, consideradas relevantes para a determinação das 

condições ecológicas (Fernandes et al., 2007). 

Na segunda fase, são seleccionadas variáveis que representem de forma compreensiva os 

aspectos da pressão humana sobre a bacia de drenagem e sobre o corredor fluvial, e é 

realizado um diagnóstico que assenta em três eixos: Eixo de Qualidade da Água, Eixo de 

Alterações Morfológicas e Eixo de Alterações da Quantidade de Água. A identificação e 

selecção de variáveis de pressão representativas dos três eixos são feitas de acordo com as 

pressões existentes na área de estudo e disponibilidade de dados. Para cada variável de 

pressão são estabelecidos níveis de magnitude de agressão e atribuídos valores de 

classificação que variam entre 1 (Mau) e 5 (Muito Bom) (Barroso, 2011). 
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Depois de concluídas ambas as fases, é possível produzir uma carta sintética referente ao 

estado de conservação dos troços em estudo, servindo de apoio no planeamento e restauro 

ecológico do sistema fluvial.  

Para a aplicação desta metodologia foi necessário recorrer ao software de Sistemas de 

Informação Geográfica, ArcGIS, com o intuito de se criar uma base de dados geo-referenciada 

da área de estudo e desta forma ser possível manipular todos os dados espaciais necessários, a 

nível da bacia e a nível dos troços fluviais, para a obtenção dos resultados pretendidos. 

3.1.1. Tipologia de Troços Fluviais    

As variáveis utilizadas para dividir a rede fluvial da bacia do Rio Alcoa em troços fluviais 

homogéneos foram a altitude, a geologia, o número de ordem e a precipitação (Figura 2).   

 

Figura 2. Cartas das variáveis definidoras dos troços fluviais homogéneos na bacia do Rio Alcoa:              

a) altitude, b) geologia, c)número de ordem, d) precipitação  
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Estas variáveis representam os três eixos ecológicos determinantes dos ecossistemas fluviais 

mediterrâneos: hierarquia, geomorfologia e disponibilidade hídrica. O número de ordem de 

Strahler está ligado à hierarquização da rede fluvial, sendo função da distância à nascente, 

relacionando-se com a magnitude da drenagem ao longo da bacia. Em termos biológicos 

relaciona-se com a sucessão longitudinal das comunidades. A geologia influencia as 

características físico-químicas da água em termos de concentração de nutrientes, capacidade 

tamponizante e transporte de sólidos afectando consequentemente a produtividade primária 

e secundária. A altitude está associada ao relevo, à topografia e reflecte a forma do vale, 

contribuindo para as características morfométricas do troço. A precipitação determina as 

condições hidrológicas e as categorias de caudal, condicionado o biota (Fernandes et al., 

2007). 

Após a intersecção das variáveis definidoras (altitude, geologia, número de ordem e 

precipitação), de acordo com as classes estabelecidas (Tabela 1), foi possível desagregar os 

troços fluviais de forma homogénea e delimitar as respectivas bacias de drenagem para se 

poder realizar o carregamento individual das pressões a que cada troço se encontra sujeito, 

com vista à obtenção da classificação final.  

Tabela 1. Variáveis e respectivas classes utilizadas na segmentação dos troços fluviais  

 
VARIÁVEIS 

 
CLASSES FONTE DE INFORMAÇÂO 

Altitude 
< 25 m 

25 - 50 m 
> 50 m 

Modelo Digital do Terreno (MDT), à escala 1:25 
000, disponibilizado pela ARH 

 
Geologia 

 

Calcário* 
Silicioso** 

Desenvolvido a partir da Carta Geológica de 
Portugal Continental do Atlas do Ambiente, à 
escala 1:500 000 

Número de Ordem 
1 e 2 

3 
4 

Elaborado a partir das linhas de água 
disponibilizadas pela ARH 

Precipitação Média 
Anual 

 

< 800 mm 
800 – 1000 mm 

> 1000  mm 

Carta da Precipitação para Portugal Continental 
do Atlas do Ambiente, à escala 1: 1 000 000 

  
*Agrupa os seguintes complexos litológicos: Calcários, calcários dolomíticos, calcários margosos, margas. 

** Agrupa os seguintes complexos litológicos: Dunas e areias eólicas; Areias, calhaus rolados, arenitos pouco consolidados, argilas; Aluviões; 

Depósitos de vertente, areias superficiais e de terraço; Conglomerados, arenitos, margas avermelhadas. 

3.1.2. Variáveis de Pressão  

De acordo com as pressões antropogénicas existentes na área de estudo e a respectiva 

disponibilidade de dados, foram seleccionadas variáveis de pressão que representam de forma 

compreensiva os aspectos da pressão humana sobre a bacia de drenagem e sobre o corredor 
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fluvial e foi realizado um diagnóstico que assenta em três eixos: Eixo de Qualidade da Água, 

Eixo de Alterações Morfológicas e Eixo de Alterações da Quantidade de Água. 

As variáveis são designadas por Ki e o valor final por KT, porque a metodologia teve origem no 

Índice KT (Cortes et al., 2002) desenvolvido para o Plano Nacional da Água. 

3.1.2.1. Eixo de Qualidade da Água 

A qualidade da água dos troços fluviais foi determinada através da identificação das 

perturbações causadas por actividades humanas que são passíveis de gerar produtos residuais 

que interferem e determinam a qualidade da água. As fontes de poluição identificadas podem 

ser pontuais, como no caso das suiniculturas, lixeiras, ETARS, indústrias transformadoras e 

pedreiras, ou podem ser difusas, como no caso da agricultura em que pode ocorrer poluição 

da água por escoamento superficial e infiltração.  

As variáveis de pressão utilizadas para avaliar o Eixo de Qualidade da Água foram agrupadas 

em três categorias: Fontes Tópicas de Poluição, Uso Agrícola de Culturas Irrigadas e Uso 

Agrícola de Culturas Não Irrigadas.  

3.1.2.1.1 Fontes Tópicas de Poluição (K1) 

As fontes tópicas de poluição podem originar um aumento da quantidade de matéria orgânica 

e de nutrientes que afluem ao sistema fluvial, sendo considerado uma das principais causas de 

alteração e eutrofização das águas superficiais. 

Para a avaliação desta variável de pressão foi utilizada informação referente ao número e à 

proximidade das fontes poluentes, provenientes da agro-pecuária (suiniculturas), indústrias 

(Indústrias transformadoras), ETARs (descargas de efluentes), extracção de inertes (pedreiras e 

minas) e lixeiras, por área de bacia de drenagem de cada troço. Esta informação tem como 

fonte a ARH (Figura 3).  

3.1.2.1.2. Uso Agrícola Culturas Irrigadas (K2) 

O uso agrícola de culturas irrigadas aumenta a lixiviação do solo e conduz nutrientes para os 

cursos de água, aumentando a produtividade primária e o crescimento de algas e macrófitos. 

Para avaliar o impacte deste tipo de actividade agrícola foram consideradas as áreas ocupadas 

por Terras Permanentemente Irrigadas na bacia de drenagem de cada troço, onde existem 
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culturas irrigadas permanentemente ou periodicamente, utilizando uma infra-estrutura 

permanente (canais de irrigação, rede de drenagem). Esta informação foi retirada do CORINE 

LAND COVER 2006 (Bossard et al., 2000) (Figura 3). 

3.1.2.1.3. Uso Agrícola Culturas Não Irrigadas (K3) 

O uso agrícola de culturas não irrigadas, dependendo da intensidade de utilização de 

nutrientes, aumenta a concentração de nutrientes que através do escoamento superficial 

chega aos cursos de água provocando a sua eutrofização. 

Para determinar o impacte causado pelo Uso Agrícola de Culturas Não Irrigadas na bacia de 

drenagem de cada troço, foram consideradas as áreas dos seguintes tipos de ocupação do 

solo: Pomares (parcelas com árvores de fruto ou plantas de baga, de uma ou várias espécies, 

ou associadas com pastos), Terras aráveis não irrigadas (cereais, legumes, culturas forrageiras, 

tubérculos e terras incultas ou em pousio), Vinhas (zonas com vinhas em que as parcelas com 

vinha ocupem mais 50% da superfície e/ou determinem o tipo de uso do solo), Olivais, 

Culturas anuais associadas a culturas permanentes (terras aráveis ou pastagens consociadas 

com culturas permanentes na mesma parcela), Sistemas culturais e parcelares complexos 

(parcelas com diversas culturas anuais, pastagens e/ou culturas permanentes), e, Agricultura 

com espaços naturais (zonas ocupadas principalmente por agricultura, com zonas naturais de 

dimensão significativa). Esta informação foi retirada do CORINE LAND COVER 2006 (Bossard et 

al., 2000) (Figura 3). 
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Figura 3. Cartas das variáveis de pressão do Eixo de Qualidade da Água: a)Fontes Tópicas de Poluição, 

b)Uso Agrícola Culturas Irrigadas, c)Uso Agrícola Culturas Não Irrigadas. 

 

3.1.2.1.4. Classificação do Eixo de Qualidade da Água 

As variáveis de pressão seleccionadas para determinar a qualidade da água dos troços fluviais 

foram agrupadas e classificadas de acordo com a informação presente na Tabela 2. A área da 

bacia de drenagem considerada para cada um dos troços foi contabilizada de forma cumulativa 

com as áreas das sucessivas bacias a montante. Para as variáveis relativas às Fontes Tópicas de 

Poluição e ao Uso Agrícola de Culturas Irrigadas foram ainda considerados factores de 

ponderação (K1a e K2a) que pretendem reflectir as perturbações exercidas por estas pressões 

directamente no corredor fluvial.  
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Tabela 2. Variáveis de pressão que caracterizam o Eixo de Qualidade da Água  

 
VARIÁVEIS DE PRESSÃO   

 

 
CARACTERÍSTICAS DAS VARIÁVEIS  

 
MAGNITUDE 

 
CLASSIFICAÇÃO 

 
K1 - Fontes Tópicas de Poluição na Área 
da Bacia (N.º Fontes Poluentes / Km2) 

 
Número de fontes poluentes provenientes de 
Indústrias, Agro-Pecuária, ETARs, Extracção de Inertes e 
Lixeiras presentes na área de drenagem de cada troço.   

[0; 0,056] 
] 0,056; 0,168] 
] 0,168; 0,358] 
] 0,358; 0,769] 
] 0,769; 1,178] 

1 Muito Bom 
2 Bom 
3 Médio 
4 Medíocre 
5 Mau 

 
K1a - Fontes Tópicas de Poluição 
Proximal (N.º Fontes  Poluentes /Km2) 

Número de fontes poluentes presentes numa área 
próxima ao troço. O buffer definido varia entre 100m 
para troços com nº ordem 1 e 2, 200m para troços com 
nº ordem 3, e 600m para troços com nº de ordem 4. 

[0; 0,777] 
] 0,777; 2,995] 
] 2,995; 6,184] 

K1 x 1,0 
K1 x 1,2 
K1 x 1,4 

 
K2 - Uso Agrícola de Culturas Irrigadas 
na Bacia (%) 

 
% de ocupação agrícola por culturas irrigadas na área 
de drenagem de cada troço. 

[0; 5] 
] 5; 10] 

] 10; 20] 
] 20; 35] 
] 35; 65] 

1 Muito Bom 
2 Bom 
3 Médio 
4 Medíocre 
5 Mau 

 
K2a - Uso Agrícola Proximal de Culturas 
Irrigadas (%) 
 

% de ocupação agrícola por culturas irrigadas sobre o 
corredor fluvial. O buffer definido varia entre 100m 
para troços com nº ordem 1 e 2, 200m para troços com 
nº ordem 3, e 600m para troços com nº de ordem 4.  

[0; 5] 
] 5; 10] 

] 10; 41] 

K2 x 1,0 
K2 x 1,2 
K2 x 1,4 

 
K3 - Uso Agrícola de Culturas Não 
Irrigadas na Bacia (%) 

 
% de ocupação agrícola por culturas não irrigadas na 
área de drenagem de cada troço. 

[0; 20] 
] 20; 40] 
] 40; 60] 
] 60; 80 

] 80; 100] 

1 Muito Bom 
2 Bom 
3 Médio 
4 Medíocre 
5 Mau 

 

 

O valor final do Eixo da Qualidade da Água (EQA) para cada troço fluvial foi obtido pela 

aplicação da seguinte fórmula: 

EQA = K1xK1a + K2xK2a + K3 

O valor final do EQA foi dividido em cinco classes pelo método de Natural Breaks (Jenks) e 

desta forma foi possível obter a classificação final do EQA para cada troço, como se apresenta 

na tabela seguinte:  

Tabela 3. Classificação do Eixo da Qualidade da Água 

INTERVALO DE CLASSES CLASSIFICAÇÃO 

[3; 4] 1 Muito Bom 
] 4; 5,4] 2 Bom 

] 5,4; 6,6] 3 Médio 
] 6,6; 8] 4 Medíocre 
] 8; 10] 5 Mau 

 

 

3.1.2.2. Eixo de Alterações Morfológicas 

Uma ocupação humana desordenada resulta muitas vezes em alterações nos perfis 

transversais e longitudinais dos cursos de água, provocando, ao longo do tempo, alterações 

nos aspectos físicos gerais como a profundidade e largura do leito, recorte e erosão das 
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margens, padrões de depósito e erosão dos leitos, estrutura ripária, etc., com consequências 

nos ecossistemas (Barroso, 2011). 

As variáveis de pressão utilizadas para avaliar o Eixo de Alterações Morfológicas foram 

agrupadas em três categorias: Área Impermeável Proximal, Vias de Comunicação e 

Atravessamentos.  

3.1.2.2.1. Área Impermeável Proximal (K4) 

A impermeabilização do solo resulta num escoamento superficial mais rápido e de maior 

magnitude local, devido à menor infiltração do solo. 

Para determinar a pressão exercida pelas Áreas Impermeáveis sobre o corredor fluvial foram 

considerados os seguintes tipos de ocupação do solo: Tecido Urbano Descontínuo (A maior 

parte do solo é ocupada por construções; os edifícios, estradas e superfícies artificializadas 

estão associados a zonas com vegetação e de solo nu, as quais ocupam uma área significativa, 

embora descontínua), Indústria, Comércio e Equipamentos Gerais (A maior parte da superfície 

é ocupada por zonas artificializadas sem vegetação), Redes Viárias e Ferroviárias e Espaços 

Associados (Rodovias e ferrovias, incluindo estações, plataformas e taludes, com largura 

mínima de 100 m), e Áreas Portuárias (Infra-estruturas de zonas portuárias, incluindo cais, 

docas e marinas). Esta informação foi retirada do CORINE LAND COVER 2006 (Bossard et al., 

2000) (Figura 4). 

3.1.2.2.2. Vias de comunicação (K5) 

Esta variável de pressão refere-se à poluição proveniente dos veículos motorizados, óleos e 

fuligem do combustível, e também às alterações no perfil transversal dos cursos de água. 

Para estimar esta pressão foi utilizada informação referente às rodovias e ferrovias existentes 

na bacia de drenagem de cada troço. Relativamente às rodovias foram consideradas Auto-

estradas (A8 e A19), Itinerários  Complementares (IC2 e IC9),  Estradas Nacionais  (N8, N8-4, 

N242, N242-4, N243, N356), Estradas Regionais e Estradas Municipais. E, em relação às 

ferrovias foram considerados os Caminhos de Ferro (CP). Para as Vias de Comunicação serem 

consideradas uma superfície de pressão foi atribuída uma largura média de 40 metros às Auto-

estradas, 20 metros aos Itinerários Complementares, 15 metros às Estradas Nacionais, 10 

metros às Estradas Regionais e Municipais, e 10 metros aos Caminhos de Ferro. Esta 
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informação foi obtida a partir da base de dados de consulta gratuita Open Street Map (Figura 

4). 

3.1.2.2.3. Atravessamentos (K6) 

As alterações morfológicas das margens e do leito dos cursos de água devem-se muitas vezes à 

existência de infra-estruturas, tais como pontes ou estradas, que actuam como barreiras 

podendo afectar a conectividade longitudinal do sistema fluvial e, em alguns casos, pode 

alterar o caudal natural mudando o perfil de secas e cheias.  

A localização dos atravessamentos em cada troço fluvial foi obtida através da intersecção dos 

cursos de água com as vias de comunicação em ambiente ArcGis. (Figura 4) 

 

Figura 4. Cartas das variáveis de pressão do Eixo de Alterações Morfológicas: a)Área Impermeável, 

b)Vias de Comunicação, c)Atravessamentos. 
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3.1.2.2.4. Classificação do Eixo de Alterações Morfológicas  

As variáveis de pressão seleccionadas para determinar a alteração da morfologia dos cursos de 

água foram agrupadas e classificadas de acordo com a informação presente na Tabela 4. A 

área da bacia de drenagem considerada para cada um dos troços foi contabilizada de forma 

cumulativa com as áreas das sucessivas bacias a montante.  

Tabela 4. Variáveis de pressão que caracterizam o Eixo de Alterações Morfológicas  

 
VARIÁVEIS DE PRESSÃO   

 

 
CARACTERÍSTICAS DAS VARIÁVEIS  

 
MAGNITUDE 

 
CLASSIFICAÇÃO 

 
 
K4 - Área Impermeável Proximal (%) 

% de ocupação do solo por zonas impermeáveis 
sobre o corredor fluvial. O buffer definido varia 
entre 100m para troços com nº ordem 1 e 2, 
200m para troços com nº ordem 3, e 600m para 
troços com nº de ordem 4. 

[0; 5] 
]5; 15] 

] 15; 30] 
] 30; 50] 

] 50; 100] 

1 Muito Bom 
2 Bom 
3 Médio 
4 Medíocre 
5 Mau 

 
 
K5 – Vias de comunicação (%) 

 
% de ocupação por vias de comunicação 
(rodovias e ferrovias) na área de drenagem de 
cada troço.  

[0; 2]  
] 2; 4] 
] 4; 7] 

] 7; 13] 
] 13; 22] 

1 Muito Bom 
2 Bom 
3 Médio 
4 Medíocre 
5 Mau 

 
K6 - Atravessamentos no Troço (N.º 
de Atravessamentos /km) 

 
Número de atravessamentos existentes por km 
de troço fluvial. 

[0; 0,2] 
] 0,2; 1] 
] 1; 1,5] 
] 1,5; 3] 
] 3; 12] 

1 Muito Bom 
2 Bom 
3 Médio 
4 Medíocre 
5 Mau 

 

 

O valor final do Eixo de Alterações Morfológicas (EAM) para cada troço fluvial foi obtido pela 

aplicação da seguinte fórmula: 

EAM = K4 + K5 + K6 

O valor final do EAM foi dividido em cinco classes pelo método de Natural Breaks (Jenks) e 

desta forma foi possível obter a classificação final do EAM para cada troço, como se apresenta 

na tabela seguinte:  

Tabela 5. Classificação do Eixo de Alterações Morfológicas  

INTERVALO DE CLASSES CLASSIFICAÇÃO 

[3; 4] 1 Muito Bom 
] 4; 6] 2 Bom 
] 6; 8] 3 Médio 

] 8; 11] 4 Medíocre 
] 11; 14] 5 Mau 
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3.1.2.3. Eixo de Alterações da Quantidade de Água  

O Eixo de Alterações da Quantidade de Água pretende avaliar as alterações na quantidade do 

uso de água e na variação temporal do regime de caudais. No entanto, devido à 

indisponibilidade de dados de caudais necessários para realizar uma análise aprofundada das 

alterações do regime de caudais e conectividade hídrica, este eixo será avaliado apenas pela 

alteração que poderá existir na disponibilidade hídrica devido à existência de Captações de 

Água sobre o corredor fluvial.  

3.1.2.3.1. Captações de Água Proximais (K7) 

A existência de um número elevado de captações de água sobre o corredor fluvial poderá 

provocar alterações na disponibilidade hídrica e nos habitats aquáticos.  

Esta variável foi determinada pelo número de captações de água subterrâneas e superficiais 

existentes sobre o corredor fluvial. As captações subterrâneas referem-se à extracção de água 

para uso na agricultura, indústria, pecuária e abastecimento, e as captações superficiais 

referem-se ao uso específico da água no Aproveitamento Hidroagrícola da Cela. Esta 

informação tem como fonte a ARH (Figura 5). 

 

 

Figura 5. Carta da variável de pressão do Eixo de Alterações da Quantidade de Água:                    

Captações de Água Proximais. 
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3.1.2.3.2. Classificação do Eixo de Alterações da Quantidade de Água 

A variável de pressão utilizada para determinar a alteração da quantidade de água nos troços 

fluviais foi agrupada e classificada de acordo com a informação presente na Tabela 6.  

Tabela 6. Variáveis de pressão que caracterizam o Eixo de Alterações da Quantidade de Água  

 
VARIÁVEIS DE PRESSÃO   

 

 
CARACTERÍSTICAS DAS VARIÁVEIS  

 
MAGNITUDE 

 
CLASSIFICAÇÃO 

 
K7 - Captações de água proximais 
(n.º captações /km2) 

Número de captações de água subterrâneas e 
superficiais existentes sobre o corredor fluvial. O 
buffer definido varia entre 100m para troços com 
nº ordem 1 e 2, 200m para troços com nº ordem 3, 
e 600m para troços com nº de ordem 4. 

[0; 1]  
] 1; 2] 
] 2; 3] 
 ] 3; 5] 
] 5; 21] 

1 Muito Bom 
2 Bom 
3 Médio 
4 Medíocre 
5 Mau 

 

 

Como o Eixo de Alterações da Quantidade de Água (EAQA) é caracterizado apenas por uma 

variável de pressão (K7), a classificação final do EAQA para cada troço fluvial é idêntica à 

classificação da variável K7, ou seja:  

EAQA = K7 

3.1.3. Pré-Classificação do Estado Ecológico   

O valor da Pré-classificação do Estado Ecológico (PEE) para os troços fluviais da bacia foi obtido 

através da soma dos três eixos pela seguinte fórmula: 

PES = EQA + EAM + EAQA  

 PES= (K1xK1a + K2xK2a + K3) + (K4 + K5 +K6) + (K7) 

O valor final da PEE foi dividido em cinco classes pelo método de Natural Breaks (Jenks), que 

pretende determinar o melhor agrupamento dos dados em diferentes classes, através da 

redução da variância dentro das classes e maximização da variância entre as classes. (Tabela 7) 

Tabela 7. Classificação da Pré-classificação do Estado Ecológico   

INTERVALO DE CLASSES CLASSIFICAÇÃO 

[7; 10,2] 1 Muito Bom 
] 10,2; 13] 2 Bom 
] 13; 15,4] 3 Médio 
] 15,4; 19] 4 Medíocre 
] 20; 24] 5 Mau 
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3.2. RESULTADOS   

3.2.1. Tipologia de Troços Fluviais   

A intersecção das quatro variáveis definidoras (altitude, geologia, número de ordem e 

precipitação) originou a segmentação dos cursos de água da bacia num total de 199 troços 

fluviais. Os troços apresentam um comprimento médio de 1600 metros e foram agrupados em 

15 tipos distintos de acordo com a sua tipologia (Figura 6 e Tabela 8). 

 

Figura 6. Carta da segmentação da rede fluvial da Bacia do Rio Alcoa em troços fluviais homogéneos  

A tipologia obtida permitiu identificar a existência de quatro zonas ecológicas distintas na área 

da bacia. É possível constatar um padrão homogéneo na zona que abrange as duas cabeceiras, 

associado à altitude, geologia e número de ordem, e diferindo apenas em relação à 

precipitação, mas se considerarmos que se trata de um terreno com propriedades permeáveis 
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esbate as diferenças existentes a este nível. A Norte e a Sul da bacia existem duas zonas 

ecológicas que aparentam ser idênticas relativamente à altitude, geologia, precipitação mas 

que diferem entre si em relação ao número de ordem. E por último, é possível constatar a 

existência de uma zona ecológica de vale aluvial na região central da bacia onde ocorre a 

confluência de todos os sistemas fluviais.    

Tabela 8. Tipos de troços fluviais e respectivo peso na rede hídrica da Bacia do Rio Alcoa 

TIPOS DE TROÇOS FLUVIAIS 
(Altitude /  geologia /nº ordem / precipitação) 

NÚMERO DE 
TROÇOS FLUVIAIS 

POR TIPO 

% DO COMPRIMENTO 
TOTAL DA REDE 

HÍDRICA 

< 25 m/ Silicioso/ 1 e 2/ < 800 mm 19 8,7% 

< 25 m/ Silicioso/ 1 e 2/ 800 - 1000 mm 10 3,8 % 

< 25 m/ Silicioso/ 3/ < 800 mm 2 1,3 % 

< 25 m/ Silicioso/ 3/ 800 - 1000 mm 6 1,9 % 

< 25 m/ Silicioso/ 4/ < 800 mm 7 1,8 % 

< 25 m/ Silicioso/ 4/ 800 - 1000 mm 3 1,6 % 

25 - 50 m/ Silicioso/ 1 e 2/ < 800 mm 8 2,7 % 

25 - 50 m/ Silicioso/ 1 e 2/ > 1000 mm 3 0,9 % 

25 - 50 m/ Silicioso/ 1 e 2/ 800 - 1000 mm 24 11,0 % 

25 - 50 m/ Silicioso/ 3/ 800 - 1000 mm 9 4,0 % 

25 - 50 m/ Silicioso/ 4/ 800 - 1000 mm 1 0,2 % 

> 50 m/ Calcário/ 1 e 2/ > 1000 mm 12 6,0 % 

> 50 m/ Silicioso/ 1 e 2/ < 800 mm 14 7,6 % 

> 50 m/ Silicioso/ 1 e 2/ > 1000 mm 31 18,9 % 

> 50 m/ Silicioso/ 1 e 2/ 800 - 1000 mm 50 29,6 % 

 

 

3.2.2. Variáveis de Pressão  

3.2.2.1. Eixo de Qualidade da Água 

As variáveis de pressão utilizadas para determinar a qualidade da água dos troços fluviais 

foram as Fontes Tópicas de Poluição (K1), o Uso Agrícola de Culturas Irrigadas (K2) e o Uso 

Agrícola de Culturas Não Irrigadas (K3). Para cada variável seleccionada foram estabelecidos 

níveis de magnitude de agressão e atribuídas as respectivas classificações que variam entre 

Mau e Muito Bom. A Figura 7 ilustra a Pré-classificação do Estado Ecológico das variáveis de 

pressão utilizadas e a Figura 8 ilustra a Pré-classificação do Estado Ecológico do Eixo de 

Qualidade da Água para a rede fluvial da bacia do Rio Alcoa. 
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Figura 7. Cartas da Pré-classificação do Estado Ecológico das variáveis de pressão: a)Fontes Tópicas de 

Poluição, b) Uso Agrícola Culturas Irrigadas, c)Uso Agrícola Culturas Não Irrigadas. 

A partir da Figura 7 verifica-se a existência de poucas fontes tópicas de poluição na área da 

bacia, as pressões exercidas pelas áreas de uso agrícola com culturas irrigadas concentram-se 

no vale aluvial, e as pressões exercidas pelas áreas de uso agrícola com culturas não irrigadas 

ocorrem em toda a bacia de forma dispersa, com excepção da zona norte.    
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Figura 8. Carta da Pré-classificação do Estado Ecológico do Eixo de Qualidade da Água. 

 

3.2.2.2. Eixo de Alterações Morfológicas 

As variáveis de pressão seleccionadas para determinar a alteração da morfologia dos cursos de 

água foram a Área Impermeável (K4), as Vias de Comunicação (K5) e os Atravessamentos (K6). 

Para cada variável foram estabelecidos níveis de magnitude de agressão e atribuídas as 

respectivas classificações que variam entre Mau e Muito Bom. A Figura 9 ilustra a Pré-

classificação do Estado Ecológico das variáveis de pressão utilizadas e a Figura 10 ilustra a Pré-

classificação do Estado Ecológico do Eixo de Alterações Morfológicas para a bacia do Rio Alcoa. 
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Figura 9. Cartas da Pré-classificação do Estado Ecológico das variáveis de pressão: a)Área Impermeável, 

b)Vias de Comunicação, c)Atravessamentos. 

Como se pode constatar pela Figura 9, as alterações morfológicas dos troços fluviais causadas 

pela existência de pressões relativas a áreas impermeáveis, vias de comunicação e 

atravessamentos, ocorrem de forma pontual em toda a área da bacia. 
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Figura 10. Carta da Pré-classificação do Estado Ecológico do Eixo de Alterações Morfológicas. 

 

3.2.2.3. Eixo de Alterações da Quantidade de Água  

Para a determinação da alteração da quantidade de água nos troços fluviais foi utilizada a 

variável de pressão relativa às Captações de Água Proximais (K7), tendo sido estabelecidos 

níveis de magnitude de agressão e atribuídas as respectivas classificações que variam entre 

Mau e Muito Bom. A Figura 11 ilustra a Pré-classificação do Estado Ecológico da variável das 

Captações de Água Proximais e a Figura 12 ilustra a Pré-classificação do Estado Ecológico do 

Eixo de Alterações Morfológicas para a bacia do Rio Alcoa. 
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Figura 11. Carta da Pré-classificação do Estado Ecológico da variável de pressão das Captações de Água. 

Através da visualização da Figura 11 é possível constatar que existe uma maior pressão relativa 

às captações de água na zona centro/sul da bacia. No entanto, para uma avaliação mais 

realista é indispensável a obtenção de dados relativos à quantidade de água que cada 

captação retira ao sistema fluvial. Só desta forma será possível diferenciar as captações de 

água entre si e analisar as suas implicações na alteração da quantidade de água do sistema 

fluvial.   

 

Figura 12. Carta da Pré-classificação do Estado Ecológico do Eixo de Alterações da Quantidade de Água. 
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3.2.3. Pré-Classificação do Estado Ecológico   

A Figura 13 ilustra a Pré-classificação do Estado Ecológico para a bacia do Rio Alcoa onde se 

pretende transmitir o grau de degradação dos troços fluviais devido à existência de actividades 

humanas que afectam o sistema fluvial. 

 

 

Figura 13. Carta da Pré-classificação do Estado Ecológico da bacia do Rio Alcoa  

Através da análise da Figura 13 é possível diferenciar quatro zonas na rede fluvial da bacia com 

estados de conservação distintos entre si. Os troços fluviais presentes na zona que abrange as 

duas cabeceiras revelam um bom estado de conservação a nível global com excepção de 

alguns troços nas suas extremidades que se encontram mais degradados devido à existência 

de pressões relacionadas com o Uso Agrícola de Culturas Não Irrigadas (K3), Vias de 

Comunicação (K5) e Atravessamentos (K6). Os troços da zona norte e os troços da zona sul da 
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bacia, apesar de partilharem a mesma tipologia ecológica, apresentam estados de conservação 

diferentes. Na zona norte os troços apresentam na sua generalidade um bom estado de 

conservação, em contraste com os troços existentes na zona sul que revelam um estado de 

degradação mais significativo devido a pressões relacionadas com Fontes Tópicas de Poluição 

(K1), Uso Agrícola de Culturas Não Irrigadas (K3) e Atravessamentos (K6). Por último, é possível 

constatar que os troços existentes na zona central da bacia apresentam uma degradação 

acentuada devido à existência de pressões de Uso Agrícola de Culturas Irrigadas (K2), Uso 

Agrícola de Culturas Não Irrigadas (K3), Vias de Comunicação (K5) e Atravessamentos (K6). 

Os troços fluviais com estado ecológico Muito Bom e Bom representam 61,3 % da rede fluvial 

da bacia e os troços com estado ecológico Razoável, Medíocre e Mau representam 38,7 % da 

rede fluvial (Tabela 9).  

Tabela 9. Representatividade dos troços fluviais em função do Estado Ecológico 

CLASSIFICAÇÃO NÚMERO DE TROÇOS FLUVIAIS 
% DO COMPRIMENTO TOTAL DA 

REDE HÍDRICA 

Muito Bom 50 25,3 % 
Bom 72 36,0 % 

Razoável 34 18,0 % 
Medíocre 35 16,8 % 

Mau 8 3,9 % 
 

 

Com base na Pré-classificação do Estado Ecológico para a bacia do rio Alcoa, os troços mais 

degradados, ou seja, os que obtiveram uma classificação do estado ecológico de Razoável, 

Medíocre e Mau, serão alvo de um planeamento de restauro fluvial com medidas e acções de 

restauro específicas em função das pressões identificadas. 
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4. PLANEAMENTO DE RESTAURO FLUVIAL DA BACIA DO RIO ALCOA 

 

4.1. DELINEAMENTO DE MEDIDAS E ACÇÕES DE RESTAURO 

Depois de identificados os troços mais degradados da rede fluvial do rio Alcoa, com recurso à 

metodologia da Pré-classificação do Estado Ecológico, foi possível proceder à definição de 

medidas e respectivas acções de restauro que permitam minimizar as pressões exercidas pelas 

actividades humanas no sistema fluvial em estudo.  

A tipologia de acções de restauro adoptada neste trabalho foi baseada nas metodologias 

desenvolvidas para aplicação à Ribeira de Odelouca (Fernandes et al., 2007) e à Região do 

Algarve (Barroso, 2011).  

As medidas e acções de restauro foram delineadas para serem aplicadas a nível da sub-bacia, 

com o intuito de eliminar as causas associadas a fontes de poluição pontuais e difusas, e a nível 

do troço, com o objectivo de eliminar as causas que afectam directamente o corredor fluvial 

(Tabela 10). 

Tabela 10. Síntese das medidas e acções de restauro para a bacia do rio Alcoa 

NÍVEL ESPACIAL MEDIDAS ACÇÕES 
% COMPRIMENTO TOTAL 

REDE HÍDRICA ABRANGIDA  

Sub-bacia 
I - Controlo de fontes tópicas de 

poluição de origem agropecuária 

1 - Armazenamento e tratamento de efluentes da agropecuária 

2 - Intervenções estruturais nas explorações agropecuárias 

3% 

3% 

Sub-bacia 
II - Controlo de fontes difusas de 

poluição de origem agrícola 

1 - Plano de gestão de fertilizantes agrícolas 

2 - Implementação de zonas com vegetação tampão na paisagem 

agrícola 

3 - Plantação de faixas de vegetação ripária na envolvente do rio 

30% 

6% 

6% 

Sub-bacia 

III - Estruturas de retardamento e 

infiltração do escoamento pluvial 

urbano 

1 – Trincheiras e bacias de infiltração 

2 – Pavimentos permeáveis 

17% 

17% 

Troço 

IV - Reconstituição de galerias 

ribeirinhas e controlo de espécies 

exóticas 

1 - Plantio e sementeira de espécies e manutenção 

2 - Controlo de espécies exóticas invasoras 

12% 

11% 

Troço V - Reposição do território fluvial  
1 - Confinamento do corredor fluvial em zona de afloramento 

cárstico 
1% 

 

 

Segue-se uma descrição pormenorizada das medidas de restauro seleccionadas, que englobam 

um conjunto de acções passíveis de se implementar, com o objectivo estratégico de minimizar 

as causas de degradação de origem humana existentes no sistema fluvial.   
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4.1.1. MEDIDA I: Controlo de fontes tópicas de poluição de origem agropecuária 

Os excrementos das espécies pecuárias contêm níveis significativos de matéria orgânica e de 

nutrientes minerais. Quando os cursos de água recebem descargas ou o escoamento deste 

tipo de resíduos orgânicos, a matéria orgânica neles contida é submetida à decomposição por 

microrganismos aeróbios que se multiplicam e actuam enquanto a água contiver oxigénio livre 

dissolvido. A redução do oxigénio dissolvido nos cursos de água pode resultar, desde uma 

redução da biodiversidade, até casos mais extremos onde ocorre morte de peixes e de outra 

fauna aquática por asfixia (Hooda et al., 2000).  

Esta medida visa minimizar o risco de ocorrência de problemas de poluição dos recursos 

hídricos resultantes de uma má gestão dos resíduos ogânicos. Para tal, é proposta a  instalação 

nas explorações agropecuárias de estruturas adequadas ao armazenamento e tratamento de 

efluentes pecuários e ainda a instalação de sistemas de escoamento de águas pluviais 

4.1.1.1. ACÇÃO 1: Armazenamento e tratamento de efluentes da agropecuária 

Esta acção pretende minimizar o risco de ocorrência de contaminação dos cursos de água com 

resíduos orgânicos devido a descargas directas, derrames ou escoamentos originados pelo 

subdimensionamento ou deficiente construção das estruturas de armazenamento e 

tratamento de efluentes pecuários. 

As estruturas e os equipamentos que integram os sistemas de armazenamento e tratamento 

dos efluentes da pecuária devem ser equacionados em função das características dos resíduos 

produzidos.  

Os estrumes deverão ser armazenados em locais delimitados por muros ou tapumes de 

garantida solidez, configurando um quadrilátero. O pavimento deverá ter um declive que 

permita o escoamento dos efluentes, os quais serão recolhidos numa fossa, tanque ou outro 

tipo de reservatório. O armazenamento dos chorumes deve ser feito em tanques, fossas ou 

lagoas artificiais, cuja concepção e construção deverá ser efectuada de forma a garantir a 

inexistência de fugas de líquidos. Por este motivo, as fossas devem ser revestidas 

internamente com telas impermeabilizantes (Gonçalves, 2005). 

O tratamento dos estrumes e chorumes pode ser realizado através de digestão anaeróbia ou 

compostagem. A digestão anaeróbia consiste num método biológico de tratamento em que a 

decomposição dos resíduos orgânicos biodegradáveis é efectuada na ausência de oxigénio e 
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onde são gerados o metano e o dióxido de carbono como produtos finais. A compostagem 

consiste na decomposição controlada, por via aeróbia, dos resíduos orgânicos. Processa-se 

através do empilhamento dos resíduos orgânicos para, deste modo, permitir a conservação do 

calor no interior da massa dos resíduos e assim facultar a acção dos microrganismos na 

decomposição da matéria orgânica e criar condições para a inactivação dos microrganismos 

patogénicos e parasitas, que são sensíveis às elevadas temperaturas (Gonçalves, 2005). 

Com esta acção pretende-se minimizar as pressões pontuais causadas pelas agropecuárias 

consideradas nas Fontes Tópicas de Poluição (K1). 

4.1.1.2. ACÇÃO 2: Intervenções estruturais nas explorações agropecuárias 

Esta acção pretende evitar, na medida do possível, que as águas pluviais se incorporem nos 

excrementos ou efluentes pecuários e que contaminem os cursos de água através de 

escorrência superficial. São recomendadas intervenções estruturais nas explorações 

agropecuárias, através da redução das áreas ao ar livre das explorações e da construção de 

algerozes, caleiras e tubagens para drenagem ou outros sistemas para o escoamento das águas 

pluviais.   

Com esta acção pretende-se minimizar as pressões pontuais causadas pelas agropecuárias 

consideras nas Fontes Tópicas de Poluição (K1). 

 

4.1.2. MEDIDA II: Controlo de fontes difusas de poluição de origem agrícola 

Em bacias onde as actividades agrícolas são dominantes, existe o perigo de contaminação dos 

cursos de água, devido ao transporte de fertilizantes e produtos fitofarmacêuticos por 

escoamento superficial gerado pelas águas da chuva ou pela irrigação dos campos agrícolas. A 

contaminação dos rios com fertilizantes agrícolas, mais especificamente nutrientes, como os 

nitratos e fosfatos, são a principal causa de eutrofização e crescimento excessivo de algas e de 

outras plantas aquáticas. Os herbicidas e pesticidas são substâncias que podem ser tóxicas 

para a maioria da fauna aquática e por terem um carácter persistente podem permanecer 

durante longos períodos de tempo acumulados em lagos e reservatórios, afectando 

negativamente as comunidades biológicas e o uso potencial da água para fins domésticos 

(Tánago e Jalón, 2007). 
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A finalidade desta medida consiste em reduzir os efeitos da poluição difusa causada pelo uso 

do solo para fins agrícolas. Requer o desenvolvimento de um plano de gestão de fertilizantes 

para uma aplicação mais eficiente de nutrientes, em termos de quantidades, locais e épocas 

de aplicação, e requer a planificação de zonas com vegetação tampão e de faixas de vegetação 

ripária como forma de reter nutrientes e poluentes das águas de escorrência superficiais. 

4.1.2.1. ACÇÃO 1: Plano de gestão de fertilizantes agrícolas 

Com o intuito de eliminar ou reduzir as más práticas agrícolas relativas à aplicação excessiva  

de fertilizantes, é proposta a elaboração de um plano de gestão de fertilizantes adaptado às 

características locais das explorações agrícolas. 

De acordo com o tipo de cultura e do solo, o plano deverá consistir na determinação das 

quantidades de fertilizantes necessárias a aplicar, através de um balanço de nutrientes, na 

definição da época mais adequada para aplicação dos nutrientes e nos métodos mais 

apropriados para este propósito. Uma gestão eficaz de nutrientes resultará numa diminuição  

da quantidade de fertilizantes utilizados, que se traduzirá numa redução de custos para o 

produtor agrícola, permitindo uma produção de culturas mais eficiente  enquanto se 

controlam as fontes de poluição difusas que provocam agressões ambientais, sobretudo em 

relação à qualidade da água (Barroso, 2011). 

Com esta acção pretende-se minimizar as pressões relacionadas com a poluição difusa 

causadas pelo Uso Agrícola de Culturas Irrigadas (K2 e K2a) e Uso Agrícola de Culturas Não 

Irrigadas (K3).  

4.1.2.2. ACÇÃO 2: Implementação de zonas com vegetação tampão na paisagem 

agrícola 

A implementação de zonas com vegetação tampão nos campos agrícolas, permite remover 

sedimentos e poluentes das águas de escorrência superficiais. Ao interceptar o escoamento 

superficial, a vegetação tampão fixa sedimentos, capta nutrientes e promove a imobilização ou 

retardamento de pesticidas até estes passarem a formas menos tóxicas. (Muñoz-Carpena et 

al., 1999). 

A zona com vegetação tampão consiste numa área de largura variável, adjacente ao curso de 

água, que não deverá ser explorada, devendo apenas ser intervencionada se e quando 

tecnicamente necessário. A determinação da largura mais adequada é um processo complexo, 
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que se pode processar de duas formas: 1) definir uma largura fixa que poderá variar consoante 

o grau de declive ou o tipo de linha de água; ou 2) estabelecer uma largura variável baseada 

em condições específicas de cada local (composição, estado da vegetação, geomorfologia do 

local, uso do solo adjacente). (Arizpe et al., 2009) 

A eficácia da vegetação tampão depende de vários factores tais como o tipo de solo, a 

inclinação do terreno, a intensidade do escoamento superficial, o tipo de vegetação e a largura 

da área com vegetação tampão (Grismer et al., 2006). 

 

Figura 14. Zona de vegetação tampão na paisagem agrícola (Fonte: adaptado de Grismer et al., 2006).  

Com esta acção pretende-se minimizar as pressões relacionadas com a poluição difusa 

causadas pelo Uso Agrícola de Culturas Irrigadas (K2 e K2a) e Uso Agrícola de Culturas Não 

Irrigadas (K3).  

4.1.2.3. ACÇÃO 3: Plantação de faixas de vegetação ripária na envolvente do rio 

A implementação de faixas de vegetação ripária tem sido recomendada como uma forma 

eficaz de reter nutrientes, controlar a sedimentação e aumentar a capacidade de retenção e 

porosidade do solo, facilitando a infiltração da água no solo e a recarga de aquíferos. 

Esta acção consiste na plantação de faixas de vegetação na envolvente do rio, constituídas por 

árvores, arbustos e plantas herbáceas, com funções tampão para nutrientes, produtos 

fitofarmacêuticos e sedimentos. As faixas deverão ter uma largura total de 20 m e devem ser 

compostas por três zonas de vegetação distintas. A primeira faixa deverá ter 10 m de largura, 
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localizar-se próximo da margem do rio, e ser constituída por espécies de árvores de 

crescimento rápido de forma a desenvolverem raízes que estabilizem as margens. A segunda 

faixa deverá ter aproximadamente 3,5 m de largura e ser constituída por espécies arbustivas. 

E, a terceira faixa com 6,5m de largura, deverá ser constituída por plantas herbáceas. O 

conjunto das três faixas deverá ter capacidade de suportar inundações, reter sedimentos, 

diminuir a escorrência e adsorver os nutrientes provenientes das culturas agrícolas (Schultz et 

al., 1995).    

 

Figura 15. Faixas de vegetação ripária na envolvente do rio (Fonte: adaptado de Dosskey et al., 1997). 

Com esta acção pretende-se minimizar as pressões relacionadas com a poluição difusa 

causadas pelo Uso Agrícola de Culturas Irrigadas (K2 e K2a) e Uso Agrícola de Culturas Não 

Irrigadas (K3).  

4.1.3. MEDIDA III: Estruturas de retardamento e infiltração do escoamento em meio 

urbano 

O desenvolvimento urbano constitui um problema para a conservação dos rios por actuar 

como um agente transformador de grande magnitude a nível da paisagem fluvial. A 

urbanização representa uma fonte de impactos nos cursos de água, podendo afectar as 

características hidrológicas, geomorfológicas e de qualidade da água dos ecossistemas fluviais. 

Os impactos podem ser directos ou indirectos, resultando num aumento da frequência de 

cheias, diminuição das cotas piezométricas, aumento da erosão das margens dos rios, e 

aumento da descarga de poluentes. 
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Um fenómeno recorrente nas áreas urbanas consiste no aumento da impermeabilização do 

solo, que provoca uma diminuição da infiltração da água da chuva no solo e 

consequentemente o aumento do escoamento superficial. Esta medida consiste na 

implementação de sistemas de infiltração e filtração como uma opção na gestão das águas 

pluviais urbanas. Este tipo de sistemas reduz as vazões e os volumes que chegam aos corpos 

receptores, reduz a ocorrência de inundações, possibilita a recarga da água subterrânea e 

apresenta um potencial de redução da carga poluente das águas pluviais. (Moura et al., 2010).  

4.1.3.1. ACÇÃO 1: Trincheiras e bacias de infiltração  

As trincheiras de infiltração consistem em valas escavadas com pouca profundidade, que são  

preenchidas com material granular (gravilha, brita, areia) de modo a funcionar como um 

reservatório subterrâneo. Podem ser localizadas como parte da drenagem residencial e ao 

longo das auto-estradas como separador central (Santos e Lima, 2003). Além de diminuírem o 

escoamento superficial, as trincheiras de infiltração previnem a contaminação dos solos e da 

água de sedimentos e metais pesados através dos filtros de gravilha (Norrstrom, 2005). 

As bacias de infiltração são um sistema de infiltração, onde o escoamento é armazenado 

temporariamente antes de se infiltrar gradualmente no solo envolvente. Podem ser 

incorporadas na paisagem como espaços abertos ou áreas recreativas. São muito efectivas na 

remoção de poluentes e são adequadas para climas com uma estação seca prolongada como o 

português (Santos e Lima,2003). 

 

Figura 16. Trincheira de infiltração e bacia de infiltração (Fonte: adaptado de Santos e Lima, 2003) 

Com esta acção pretende-se minimizar as pressões exercidas na bacia pela Área Impermeável 

Proximal (K4) e pelas Vias de comunicação (K5). 
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4.1.3.2. ACÇÃO 2: Pavimentos permeáveis  

Os pavimentos permeáveis reduzem a aquaplanagem e retêm água, aumentam as recargas das 

águas subterrâneas, têm um custo menor se forem evitadas algumas infra-estruturas 

relacionadas com a drenagem e são efectivos no controlo das cheias e na redução da poluição 

difusa. Este tipo de sistemas é geralmente constituído por uma matriz de blocos de betão ou 

por uma rede de plástico, com espaços preenchidos com material granular(areia ou gravilha) 

que permitem a infiltração da água. Em áreas onde existe uma preocupação com a migração 

de poluentes para os aquíferos, os pavimentos permeáveis devem conter na sua estrutura 

uma membrana impermeável, e a água do escoamento deverá ser conduzida para um sistema 

de drenagem (Santos e Lima, 2003). 

 

Figura 17. Exemplos de pavimentos permeáveis 

Com esta acção pretende-se minimizar as pressões exercidas na bacia pela Área Impermeável 

Proximal (K4) e pelas Vias de comunicação (K5). 

 

4.1.4. MEDIDA IV: Reconstituição de galerias ribeirinhas e controlo de espécies 

exóticas 

A preservação de galerias ribeirinhas surge da constatação de múltiplas vantagens e benefícios 

ambientais que representa o revestimento das faixas de terreno adjacentes às margens dos 
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cursos de água com vegetação ripícola. No entanto, as florestas ripícolas são frequentemente 

danificadas ou totalmente substituídas por outros tipos de usos do solo, principalmente 

agrícolas (Arizpe et al., 2009). 

Dada a importância que a vegetação ripícola assume para um funcionamento ecologicamente 

equilibrado dos corredores fluviais, esta medida incide sobre a recuperação de galerias 

ribeirinhas através do estabelecimento de espécies vegetais ripícolas e controlo de espécies 

exóticas invasoras.  

4.1.4.1. ACÇÃO 1: Plantio e sementeira de espécies e manutenção 

O objectivo desta acção consiste em aumentar a heterogeneidade dos habitats e a 

continuidade da mata ripária através do plantio e sementeira de espécies autóctones, e 

reestruturar o funcionamento dos ecossistemas fluviais em zonas sem ensombramento devido 

à ausência de bosque ripário.  

Quando se pretende restaurar galerias ribeirinhas devem ser tidas em consideração as 

condições naturais (tipo de sedimento, água e condições hidráulicas, clima), o tipo de habitat e 

composição da comunidade vegetal, os usos sociais do espaço recuperado e a largura da faixa 

ripícola.  A largura recomendada desta faixa é um factor importante, que pode variar com o 

valor ambiental do local e com o nível de pressão antropogénica resultante do uso dos 

terrenos adjacentes (Arizpe et al., 2009). 

 

Figura 18. Troço do rio Alcoa com ausência de galerias ribeirinhas  
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Com esta acção pretende-se minimizar as pressões exercidas sobre o corredor fluvial pelo Uso 

Agrícola Culturas Irrigadas (K2), Uso Agrícola Culturas Não Irrigadas (K3) e Atravessamentos 

(K6). 

4.1.4.2. ACÇÃO 2: Controlo de espécies exóticas invasoras 

O controle de espécies exóticas invasoras pretende minimizar o impacte de espécies que 

compõem a vegetação ribeirinha mas que assumiram um carácter invasor, crescendo de forma 

descontrolada e prejudicando as comunidades bióticas naturais, alterando as características 

físicas e químicas dos habitats. A origem destes fenómenos está relacionada com a introdução 

intencional ou inadvertida de espécies exóticas que, pela ausência de mecanismos naturais de 

controlo, como seja a presença de competidores, ou pela existência de condições ecológicas 

extremamente favoráveis, se expandem de forma descontrolada, substituindo as espécies 

nativas e reduzindo a diversidade florística das comunidades naturais, podendo mesmo 

eliminá-las completamente (Arizpe et al., 2009).  

 

Figura 19. Troço do Rio Alcoa com vegetação infestante nas margens (Arundo donax L) 

As espécies invasoras aparecem geralmente em rios muito alterados, principalmente em zonas 

de culturas agrícolas intensivas. Com esta acção pretende-se minimizar as pressões exercidas 

sobre o corredor fluvial pelo Uso Agrícola Culturas Irrigadas (K2 e K2a) e Uso Agrícola Culturas 

Não Irrigadas (K3).  
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4.1.5. MEDIDA V: Reposição do território fluvial  

Na sua dinâmica natural, os sistemas fluviais têm o seu próprio espaço que tem sido modelado 

e definido por eventos naturais ao longo do tempo. O Território fluvial pode ser definido como 

o terreno, espaço ou paisagem dominada por um sistema fluvial. É um espaço do rio, que 

inclui o canal, o corredor ribeirinho e, total ou parcialmente, a zona de inundação. É uma 

banda geomorfológica e ecologicamente activa, com máxima eficiência e complexidade como 

sistema natural. Deve ser largo, contínuo, inundável, sujeito à erosão e não urbanizado (Ollero 

et al., 2010).   

A ocupação humana nas proximidades dos cursos de água tem vindo a reduzir 

pogressivamente este espaço próprio do rio e este estreitamento do corredor fluvial provoca 

graves problemas a níveis ambientais, bem como um aumento notável de danos sócio-

económicos quando ocorrem inundações. Devido a esta problemática de ocupação indevida 

do espaço do rio, a presente medida terá como principal objectivo devolver ao rio o seu 

território fluvial. O território fluvial deve ser delimitado por critérios geomorfológicos, 

ecológicos e históricos, e não estar sujeito a limites permanentes, devendo ser revisto 

periodicamente de forma a adaptar-se continuamente à própria dinâmica fluvial.  

4.1.5.1. ACÇÃO 1: Confinamento do corredor fluvial em zona de afloramento cárstico 

Esta acção pretende delimitar o corredor fluvial onde existem nascentes cársticas com o 

objectivo de proteger e preservar os ecossistemas. O confinamento poderá ser realizado com a 

implementação de vedações e, caso seja necessário, com a respectiva aquisição dos terrenos 

confinantes ao sistema fluvial. Com esta acção pretende-se contribuir para a minimização das 

pressões humanas exercidas directamente sobre o corredor fluvial pelo Uso Agrícola Culturas 

Não Irrigadas (K3) e pela Área Impermeável Proximal (K4).  
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Figura 20. Local de afloramento cárstico: a) nascente cárstica, b) captações de água,                                   

c) margens artificializadas, d) fábrica de moagem abandonada 
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4.2. CARTA DE PLANEAMENTO DE MEDIDAS E ACÇÕES DE RESTAURO  

Do delineamento das medidas e acções de restauro descritas anteriormente, a nível das sub-

bacias e dos troços fluviais, foi possível produzir a Carta de Planeamento de Restauro Fluvial 

(Figura 21) que sintetiza as diversas acções a implementar na bacia do rio Alcoa. 

A esquematização das medidas e acções de restauro para cada troço/sub-bacia individual da 

bacia do rio Alcoa pode ser consultada através da Tabela 11 em ANEXO. 

 

Figura 21. Carta de Planeamento de Restauro Fluvial da Bacia do Rio Alcoa 
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5. DISCUSSÃO E CONCLUSÕES  

 

A metodologia da Pré-classificação do Estado Ecológico (PEE) permitiu um conhecimento do 

estado de conservação do sistema fluvial da bacia do rio Alcoa em função das pressões 

humanas existentes. A metodologia possibilitou a identificação dos troços fluviais em melhor 

estado de conservação, de forma a serem protegidos, e a identificação dos troços mais 

degradados, de forma a possibilitar o planeamento de medidas e acções de restauro fluvial. 

A metodologia PEE é uma ferramenta que funciona como instrumento de gestão a diferentes 

escalas espaciais, ao nível do troço e da sub-bacia hidrográfica, identificando as causas de 

agressão e permitindo desta forma avaliar as medidas de intervenção necessárias. No entanto, 

depois de escolhidos os troços a intervir, como se transita para uma escala de intervenção 

mais reduzida, o detalhe da informação terá que ser maior e mais pormenorizada, sendo 

essencial complementar, sempre que possível, com um estudo de pormenor dos troços a 

restaurar. 

Para uma avaliação mais rigorosa da qualidade da água dos troços fluviais da bacia do rio 

Alcoa, torna-se necessário a elaboração de modelos e dados de base fidedignos com as 

características físico-químicas da água que permitam quantificar os valores de cargas 

poluentes tais como o azoto, fósforo e sólidos suspensos totais, resultantes de actividades 

humanas como a agricultura, pecuária, águas residuais domésticas e actividades industriais, 

bem como a carência bioquímica e química de oxigénio, ou outros indicadores representativos 

da quantidade da matéria orgânica existente na água.  

A zona aluvial caracteriza-se por indícios de alterações morfológicas induzidas pelo homem ao 

nível do traçado dos cursos de água. Seria importante conhecer dados históricos que 

permitissem efectuar uma comparação entre o traçado actual e o traçado histórico de forma a 

ser possível compreender o desvio existente devido às alterações provocadas pelo homem nos 

cursos de água. 

A determinação das alterações da quantidade de água do sistema fluvial está profundamente 

dependente da existência de dados de caudal, estimados ou medidos para cada troço fluvial. 

Idealmente seria comparado o regime natural para cada troço fluvial com o regime de caudal 

actual, de forma a compreender-se as alterações de caudais existentes. Por este motivo torna-

se necessário recolher dados e desenvolver metodologias que permitam uma avaliação das 
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alterações do regime de caudais para substituir outras variáveis indirectas que possam ser 

usadas na metodologia PEE. 

Com base na classificação dos troços referente ao estado de conservação, e tendo em conta as 

pressões que os afectam, foram sugeridas medidas e acções de restauro a aplicar ao nível da 

sub-bacia, e ao nível do troço. Com as medidas propostas pretende-se alcançar um estado do 

rio mais próximo do natural, que se entende como sendo um “bom estado ecológico” e onde 

só se admitem médios a baixos níveis de perturbação devido às actividades humanas. 

Com o intuito de preservar a qualidade da água do sistema fluvial foram propostas medidas de 

controlo de fontes tópicas de poluição de origem agropecuária e de controlo de fontes difusas 

de origem agrícola. Para reduzir o risco de ocorrência de contaminação dos cursos de água 

com resíduos orgânicos resultantes de uma má gestão de efluentes pecuários, foi proposta a 

instalação de estruturas adequadas ao armazenamento e tratamento de efluentes e a 

instalação de sistemas de escoamento de águas pluviais nas explorações agro-pecuárias. Para 

minimizar as pressões de origem agrícola existentes na bacia foi recomendado o 

desenvolvimento de um plano de gestão de fertilizantes e a planificação de zonas com 

vegetação tampão e de faixas ripárias nos campos agrícolas de forma a reduzir os efeitos da 

poluição difusa deste tipo de actividade. 

As medidas de restauro para controlo de poluição de origem agropecuária e de origem agrícola 

visam a requalificação do sistema a partir do controlo de cargas poluentes que advêm destas 

actividades. Para acompanhar a eficácia da implementação destas medidas recomenda-se o 

desenvolvimento de um sistema de monitorização da qualidade da água e dos solos.  

Numa tentativa de minimizar as alterações morfológicas dos cursos de água causadas por uma 

ocupação humana desordenada, foi proposta a implementação de estruturas de retardamento 

e infiltração do escoamento em zonas urbanas como uma opção de diminuir a 

impermeabilização do solo, a reconstituição de galerias ribeirinhas através do estabelecimento 

de espécies vegetais ripícolas em zonas bastante alteradas, e a reposição do território fluvial 

através do confinamento do corredor fluvial em zona de afloramento cárstico.  

No decorrer do planeamento de acções de restauro notou-se uma carência substancial de 

dados relativos à eficácia na implementação dessas acções noutros projectos. A prática de 

restauro ecológico encontra-se ainda num estado emergente e com muitas incertezas quanto 

à resposta dos rios às várias intervenções, existindo pouca informação disponível sobre a 



 

61 

 

avaliação das várias acções de restauro aplicadas em muitos projectos. Na generalidade dos 

casos, a falta de dados deve-se ao facto da monitorização deste tipo de intervenções requerer 

longos períodos de tempo para produzir resultados sólidos. Mas, em alguns casos a falta de 

dados deve-se ao facto de não ser conduzida uma avaliação pós-projecto ou à falta de 

planeamento prévio que gera resultados de avaliação com pouca utilidade para determinar se 

os objectivos do projecto foram atingidos ou não (Kondolf, 1995). 

Espera-se que o trabalho desenvolvido permita uma melhor consciencialização do estado 

ecológico do sistema fluvial da bacia do rio Alcoa e que possa servir de apoio na realização de 

projectos futuros de restauro fluvial, contribuindo desta forma para novas perspectivas na 

gestão e no planeamento sustentável dos recursos hídricos. 
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7. ANEXOS 

 

Tabela 11. Esquematização das medidas e acções de restauro por troço/sub-bacia  

MEDIDA V

Acção 1 Acção 2 Acção 1 Acção 2 Acção 3 Acção 1 Acção 2 Acção 1 Acção 2 Acção 1

2 2154 x x x x

9 2027 x x

15 3270 x x

34 920 x x

41 2160 x x x x x

45 1529 x x

48 2062 x

50 672 x

55 1420 x x

57 748 x x x

70 1692 x x x

73 2141 x x x

74 2382 x x x

79 227 x x x x

82 1214 x x x x x

84 2449

86 254 x

89 3351 x

94 2338 x x x

96 1166 x x x

97 2253 x x x

98 2557 x x x

100 2590 x x x

103 2033 x x x

104 676 x x x

107 1433 x

109 2657 x x x

110 849 x

113 1873 x x x

114 1631 x x x x x

115 2288 x x x

116 2653 x x x

117 2026 x x x

118 1649 x x x x x

119 1441 x x x

120 1852 x

124 1052 x x x

127 1235 x x x x

131 1242 x x x

133 1050 x

135 1519 x

136 910 x x x x x

137 1108 x x x x x

139 623 x x x x x

143 196 x x x x

144 1260 x x x x x

145 1162 x x x x x

146 2079 x x x

147 358 x x x x x

148 620 x x x

149 2321 x x x x x x

151 2351 x x x

152 940 x x x

156 1842 x x x

159 1281 x x x x

161 707 x x x

162 729 x x x

163 1165 x

164 2006 x x x

168 2258 x x x

171 584 x x x

172 1213 x x x

179 986 x x x

181 1818 x x x x x

184 85 x x x

186 1335 x x x

187 2265 x

188 2644 x x x x x

190 2480 x x x

191 2644 x x

192 3355 x x

193 1659 x

194 2227 x x x

195 1556 x x

196 849 x x x

198 2384 x x x

% Comprimento 

total rede hídrica 

abrangida

38% 3% 3% 30% 6% 6% 17% 17% 12% 11% 1%

Acção 1 - Armazenamento e tratamento de efluentes da agropecuária

Acção 2 - Intervenções estruturais nas explorações agropecuárias

Acção 1 - Plano de gestão de fertilizantes agrícolas

Acção 2 - Implementação de zonas com vegetação tampão na paisagem agrícola

MEDIDA I - Controlo de fontes tópicas de poluição de origem agropecuária

MEDIDA II - Controlo de fontes difusas de poluição de origem agrícola

Acção 3 - Plantação de faixas de vegetação ripária na envolvente do rio

Acção 1 – Trincheiras e bacias de infiltração

Acção 2 – Pavimentos permeáveis

Acção 1 - Plantio e sementeira de espécies e manutenção

MEDIDA III - Estruturas de retardamento e infiltração do escoamento pluvial urbano

MEDIDA IV - Reconstituição de galerias ribeirinhas e controlo de espécies exóticas

MEDIDA V - Reposição do território fluvial 

Acção 2 - Controlo de espécies exóticas invasoras

Acção 1 - Confinamento do corredor fluvial em zona de afloramento cárstico

Legenda:

MEDIDA IVMEDIDA II

Troço / Sub-bacia

MEDIDA IIIMEDIDA I
Comprimento 

troço (m)

 

 



 

66 

 

 

Figura 22. Carta da numeração dos troços/sub-bacias da bacia do rio Alcoa  

 

 

 


