Variabilidade das caraterísticas físicas e químicas da água ao longo do baixo estuário do
rio Arade – efeito em diferentes escalas temporais
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Introdução
• O rio Arade é o segundo rio mais importante da costa sul algarvia (Gomes, 2013), e a
nível nacional, o mais importante do Algarve (Figura 1).
• O rio Arade nasce na Serra do Caldeirão e percorre 75 km até à sua foz, situada junto à
cidade de Portimão (SNIRH, 1995-2013).
• Ao longo das suas margens, surgem áreas urbanas como: Portimão, Silves, Mexilhoeira da
Carregação, Parchal e Ferragudo; zonas de sapal, sapais artificializados, salinas e áreas
agrícolas (Gomes, 2013).
• No troço estuarino, a profundidade máxima é de 14 m em relação ao nível médio do mar;
para montante, o canal do estuário torna-se menos profundo e mais estreito, atingindo
cerca de 2 m de profundidade e 20 m de largura junto a Silves.
• A foz do rio Arade encontra-se atualmente artificializada por dois molhes cuja
embocadura, virada a sul, tem uma largura de 250 m (Gomes, 2013).
• O Porto de Portimão apresenta das melhores condições naturais da costa sul de Portugal.

Figura 1 – Representação e enquadramento geográfico do estuário do rio
Arade, Algarve, Portugal.
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Para a caraterização do baixo estuário, foram previamente selecionadas oito
estações de amostragem ao longo do canal do rio Arade (Figura 2).

Figura 2 –Área de Estudo, com indicações das
estações de amostragem (E7-E14) e local onde foi
colocado o Transdutor de Pressão (PT).

De forma a caraterizar-se a variabilidade anual/estacional das propriedades físicas e
químicas do baixo estuário, foram realizadas quatro campanhas oceanográficas:
Primavera, Verão, Outono e Inverno. A estação de Inverno realizou-se após um
período de chuva forte, de forma a ser representativa de um período de
escorrência intensa, mas ainda não foram analisados os seus resultados. Nestas
campanhas oceanográficas, procedeu-se à medição in situ de: temperatura,
salinidade, pH e concentração de oxigénio dissolvido e à recolha de amostras de
água com garrafa de Niskin para posterior determinação da concentração de
sólidos em suspensão, clorofila a e nutrientes (nitratos + nitritos, silicatos, fosfatos
e amónia). Para avaliar o efeito da maré na variabilidade da qualidade da água no
baixo estuário realizou-se também uma campanha durante um ciclo completo de
maré viva (~13h) no verão.
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Figura 3 – Variação estacional (Primavera, Verão e Outono) da concentração média de
Nitratos + Nitritos, nas estações 7 a 14, sendo a 7 da campanha de Primavera, considerada
como foz.
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Figura 4 – Variação da elevação da superfície do mar e concentração média de fosfato ao
longo de um ciclo de maré semi-diurno em maré viva, a 25 de Setembro de 2015
(Campanha de Verão), no baixo estuário do rio Arade.
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Conclusão
Existe variabilidade acentuada a nível da concentração de vários parâmetros medidos, nomeadamente os nutrientes, a várias escalas temporais, tanto entre estações do ano (Figura 3), como
ao longo do ciclo de maré (Figura 4).
Ao longo do estuário, as concentrações aumentam para montante, e os valores mais elevados foram encontradas na primavera (Figura 3). Ao longo do ciclo de maré, observa-se que as
menores concentrações se registam em preia-mar (Figura 4).
Ambas as análises, espacial e mareal, mostram que a principal fonte de nutrientes para o estuário é o rio (por influência de água doce que transporta maiores cargas destes compostos) e que
as concentrações em cada local dependem da proporção de mistura da água do rio com a água do mar.
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