
 

 
 
 

Resumo do Projeto 
Ilhas Flutuantes para cobertura dos reservatórios da EDIA 

 
 
 
Tendo em conta a importância da água, têm surgido formas de promover a sua conservação 

e uso sustentável. Disso são exemplo os processos de tratamento com utilização de plantas 

– as Fito-ETARS, em detrimento dos processos convencionais que utilizam produtos 

químicos. As Fito-ETARS são uma evolução com intervenção humana, do processo que 

sempre ocorreu naturalmente no ambiente – os pântanos. As Ilhas Flutuantes (sistema 

constituído por plantas em suspensão numa coluna de água) surgiram como projecto de 

engenharia alternativo às ETARs convencionais, como forma de tratar e conservar as massas 

de água, sem recurso a produtos químicos poluentes, além de criarem ambientes propícios 

à biodiversidade minimizarem alguns impactos ambientais. Nesta perspectiva, o objectivo 

do projecto aqui apresentado será utilizar as Ilhas flutuantes como cobertura dos 

reservatórios existentes no Alqueva, e eventualmente a criação de ilhas na albufeira da 

própria barragem, como forma de diminuir as perdas de água por evaporação, uma 

aplicação pioneira em Portugal neste tipo de soluções, comparativamente com as 

estruturas existentes no mercado. 

 

Impacto do Projeto nos 3 pilares da Sustentabilidade 

 

- Componente Ambiental 

A cobertura dos reservatórios de água do Alqueva com Ilhas Flutuantes, permitirá a nível 

ambiental, não só a diminuição das perdas de água por evaporação, bem como a melhoria 

da sua qualidade nesses mesmos reservatórios (as plantas enriquecem a água com oxigénio 

competindo pelo excesso de nutrientes lixiviados, diminuindo toda a degradação ambiental 

associada – blooms de algas, morte de peixes, maus odores e reduzindo assim os recursos 

necessários para o tratamento da água), que será utilizada para rega ou outros usos. 



 

Com o desenvolvimento das plantas é promovida a criação de habitat e nichos ecológicos e 

aumento de biodiversidade (ex. insectos, aves, peixes). Desta forma, o  impacte visual na 

paisagem também será positivo. 

 

- Componente Económica 

As Ilhas Flutuantes são uma solução de baixo custo de investimento e reduzida manutenção 

e contribuem para uma melhoria da qualidade da água (e características dos solos 

circundantes). Além disso, a vegetação das ilhas, contribuirá para o aumento da presença 

de peixes e nichos para aves migratórias o que fomentará o ecoturismo. Paralelamente, a 

pegada ecológica causada pela construção da barragem e reservatórios, é diminuída ao 

colocar as Ilhas Flutuantes, um factor positivo a ter em conta. 

 

- Componente Social 

A instalação das Ilhas Flutuantes nos reservatórios do Alqueva, irá contribuir 

positivamente para a comunidade envolvente, ao criar zonas de área verde na grande 

extensão de água existente, contribuindo consequentemente para o aumento da 

qualidade do ar na região. Esta alteração de paisagem potenciará também a atracção de 

turismo para a região e a criação de emprego.  


