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Gestão integrada de recursos hídricos – é um processo que visa satisfazer objectivos sociais, económicos e ambientais, numa

perspectiva de sustentabilidade, suportando-se no princípio dos recursos hídricos serem limitados e os seus usos

interdependentes.

Enquadramento

Os modelos tradicionais de gestão da água, baseados em critérios sectoriais, foram ultrapassados pela 

actual gestão integrada que considera três objectivos estratégicos:actual gestão integrada que considera três objectivos estratégicos:

- eficiência na utilização;

- equidade na alocação;

- sustentabilidade ambiental.
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Enquadramento

Factores de mudança: os sistemas sociais e políticos estão a sofrer transformações, nem sempre previsíveis, que determinam diversos

tipos de impactes noutros sistemas; os padrões de consumo e a esperança de vida estão em mudança; a população do planeta continua

a crescer, cada vez mais pessoas habita nas grandes cidades, e é necessário garantir alimento para essas pessoas; os padrões de uso do

solo estão a alterar-se; e as mudanças climáticas são uma realidade.

As taxas a que estas mudanças ocorrem estão em muitos casos a aumentar, contribuindo para aumentar também os seus impactes a

longo prazo, determinando um grau elevado de incerteza.

Todas estas mudanças, com destaque para a tetralogia de nexos – água, energia, alimentação e clima – podem determinar impactes

sobre o ciclo hidrológico, que se reflectem em termos de quantidade e qualidade dos recursos disponíveis, podendo comprometer a

resposta à procura e obrigando a tomar decisões baseadas em informação menos precisa/fiável do que seria desejável.
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Enquadramento
O risco e a incerteza têm sido sempre um desafio de rotina no planeamento e gestão de recursos hídricos. O que é novo é o

reconhecimento de abordar esses processos através de um planeamento dinâmico dos processos hidrológicos, face às alterações

climáticas, função das mudanças sociais e económicas, e da dinâmica demográfica.

Também ao nível dos serviços da água as questões de risco e incerteza são evidentes, quer porque as origens podem ser directamente 

afectadas, quer porque as questões associadas à segurança do abastecimento, em termos de quantidade e qualidade, devem ser 

garantidas.

O controlo das questões associadas à segurança da água de abastecimento sofreu uma longa evolução, desde meados do século XIX 

até ao momento actual:

garantidas.

- características organolépticas; - correlação entre o consumo de água e a saúde pública;

- técnicas de desinfecção; - definição de normas paramétricas de qualidade;

- monitorização de “fim de linha”;
- PSA - análise e controlo de riscos em pontos críticos 

do sistema de abastecimento, desde a origem da 

água bruta, até à torneira do consumidor.
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Breve caracterização do sistema da EPAL

É a maior empresa de serviços da água em Portugal, com cerca de 150 anos de existência.

Produz cerca de 220 x 106 m3/ano e abastece cerca de 2,9 milhões de habitantes.

Duas origens principais de água bruta, ambas superficiais – albufeira de Castelo

do Bode e o rio Tejo em Valada do Ribatejo.do Bode e o rio Tejo em Valada do Ribatejo.

A cada uma destas origens está associada uma ETA – Asseiceira e Vale da Pedra.

O sistema de adução e distribuição engloba cerca de 1.040 km de condutas

adutoras e aproximadamente 1.450 km de tubagens de distribuição.
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PSA da EPAL – Metodologia adoptada em 2007

Em 2007, a EPAL desenvolveu o seu primeiro PSA, de acordo com as metodologias propostas pela OMS, tendo em atenção todo o

sistema, desde as origens de água bruta até às torneiras dos consumidores, tendo sido definidas as etapas de avaliação do sistema, de

monitorização operacional e os correspondentes planos de gestão.

O desenvolvimento do PSA permitiu identificar os potenciais riscos e os eventos associados, bem como identificar as medidas de

controlo a implementar e a hierarquizar a aplicação dessas medidas.controlo a implementar e a hierarquizar a aplicação dessas medidas.

Foram desenvolvidas matrizes de probabilidade e de consequência, de acordo com as recomendações da OMS e com a opinião de

peritos envolvidos na elaboração do PSA.

Com base nessas matrizes foi produzida a matriz inicial de avaliação de riscos que permitiu identificar e avaliar, entre outros, os riscos

associados a eventos de poluição com potencial para afectar as origens de água bruta.
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PSA da EPAL – Metodologia adoptada em 2007

Matriz de probabilidade de ocorrência

Matriz de severidade de consequências

Risco = Probabilidade x Consequência
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PSA da EPAL – Metodologia adoptada em 2007

Exemplos de matrizes de classificação de riscos
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PSA da EPAL – Revisão de 2017

Em 2017, no âmbito de uma revisão do PSA, a metodologia adoptada pela EPAL evoluiu de forma a incorporar a modelação matemática

da qualidade da água, para avaliar os riscos associados a potenciais eventos de poluição nas bacias hidrográficas que drenam para as

secções onde se localizam as origens de água bruta do sistema.

Nesta abordagem considerou-se a localização de eventuais descargas, as cargas de poluentes descarregadas, o tipo de poluente e as

características hidrodinâmicas das massas de água. Introduziu-se um terceiro factor na matriz de avaliação de risco – factor decaracterísticas hidrodinâmicas das massas de água. Introduziu-se um terceiro factor na matriz de avaliação de risco – factor de

relevância – que pudesse traduzir a probabilidade de serem excedidos valores paramétricos de qualidade e a severidade associada aos

diferentes riscos de contaminação.

Atendendo às características hidrodinâmicas de cada massa de água, foram considerados dois modelos diferentes:

CE-QUAL-W2 para a albufeira de Castelo do Bode, particularmente adequado à simulação da hidrodinâmica e da qualidade da

água em albufeiras longas e estreitas;

QUAL2E para Valada Tejo, mais adequado à simulação de massas de água lóticas.
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PSA da EPAL – Revisão de 2017

Importância das fases de calibração e validação no processo de modelação; importância do conhecimento do sistema a simular;

importância do conhecimento e experiência relativamente ao modelo a utilizar.

Representação conceptual, funcional e computacional do sistema a modelar.

WQ                                      W2 
AME: 0.627  RMS: 0.763        AME: 0.958 RMS: 1.095             
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PSA da EPAL – Revisão de 2017

Importância dos Modelos de Qualidade da Água

• Relação entre as pressões tópicas e difusas e o estado de qualidade da água;

• Resposta do meio receptor face a diversas solicitações e cenários;

• Avaliação da eficácia de programas de intervenção;• Avaliação da eficácia de programas de intervenção;

• Definição de condições de rejeição de águas residuais;

• Estimativa da qualidade da água em locais e instantes que não foram objecto de monitorização;

• Ferramentas de engenharia para a adequada gestão da qualidade da água.
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PSA da EPAL – Revisão de 2017 Área de estudo 1 (Castelo de Bode). Principais fontes de poluição 
identificadas como potenciais factores de risco:

64 ETAR;
10 indústrias das quais 5 “indústrias IPPC”;
20 lixeiras “seladas”;
1 aterro sanitário;
364 pecuárias.

Área de estudo 2 (Valada do Tejo). Principais fontes de poluição 
identificadas como potenciais factores de risco (em território Nacional):

100 ETAR;
39 indústrias das quais 24 “indústrias IPPC”;
47 lixeiras “seladas”;
9 aterros sanitários;
640 pecuárias.
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PSA da EPAL – Revisão de 2017

A calibração dos modelos foi efectuada através de dados de monitorização (exemplo para Castelo do Bode). Os descritores 
de qualidade da água considerados foram, no essencial: temperatura, OD, fósforo total, azoto total, azoto amoniacal, 
nitritos, nitratos, CBO, e coliformes (totais e fecais).
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PSA da EPAL – Revisão de 2017

Foram considerados:
- cenários de eventos de poluição extremos (funcionamento inadequado de ETAR, acidentes rodoviários, colapso 

de escombreiras de minas, entre outros);
- a simulação do comportamento de  poluentes ao longo das diferentes massas de água até aos locais de 

captação;
- foi estimada a probabilidade dos valores paramétricos, para diferentes descritores da qualidade da água, serem 

excedidos.
São apresentadas as imagens correspondentes às duas áreas de estudo e as zonas de protecção consideradas relativamente São apresentadas as imagens correspondentes às duas áreas de estudo e as zonas de protecção consideradas relativamente 
a uma dessas áreas (ETAR).
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PSA da EPAL – Revisão de 2017

Exemplo relativamente às actividades pecuárias
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PSA da EPAL – Revisão de 2017

Exemplo relativamente a actividades industriais (incluindo a exploração de minas)
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PSA da EPAL – Revisão de 2017

Contribuição agrícola e florestal em função do uso do solo (exemplo da área 2 – Valada do Tejo)



CESA - Comissão Especializada de Serviços de Água

PSA da EPAL – Revisão de 2017

Proximidade ou atravessamento de rodovias ou ferrovias (transporte de substâncias perigosas)
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PSA da EPAL – Inovação na nova abordagem metodológica adoptada

Representar 
conceptualmente o 
sistema a modelar 

Classificar os eventos 

 

Recolha de dados 

 SNIRH 
 EPAL 

Calibração dos 
modelos 

Elaboração dos cenários tendo 
em vista a prossecução dos 

objectivos propostos. 

Validar os modelos e 
avaliar os resultados 

obtidos 

Classificar os eventos 
de poluição segundo 

a nova tabela de 
avaliação de risco 
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PSA da EPAL – Inovação na nova abordagem metodológica adoptada

• Muito improvável 1
• Improvável 2
• Média 3
• Provável 4
• Muito provável 5

Probabilidade de ocorrência

• Nula 1
• Baixa 1.2
• Média 1.4
• Elevada 1.6
• Muito Elevada 1.8
• Certa 2

Susceptibilidade de 
ultrapassar o consignado no 

Decreto-Lei n.º 236/98 junto à 
captação 

• Inconsequente 1
• Insalubridade da água 2
• Potencialmente nocivo (curto/longo 

prazo) 3
• Risco de doença (longo prazo e 

crónicos). 4
• Risco grave

(fatalidades) 5

Consequência do poluente 
descarregado

Descrição Classificação
É necessário uma grande quantidade de poluente para ser 

ultrapassado o valor limite.
1

É necessário uma grande quantidade de poluente para ser 
ultrapassado o valor limite. Contudo verificam-se alterações nas 
albufeiras a montante.

1,2

O valor limite poderá ser ultrapassado. 1,4
O valor limite poderá ser ultrapassado, havendo prejuízo das 

massas de água a montante.
1,6

O valor limite é ultrapassado. 1,8
O evento foi classificado como certo e o valor limite é 

ultrapassado.
2
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PSA da EPAL – Resultados

Surge uma matriz de risco tridimensional, em que é considerado Probabilidade versus Consequência versus Factor de 
Relevância.
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PSA da EPAL – Resultados

Definição dos intervalos associados aos resultados da matriz de risco.

Com esta nova abordagem metodológica considera-se que foi possível reduzir os níveis de incerteza que continua a existir na 
definição dos critérios associados à análise de risco, introduzindo uma maior aproximação à realidade ao nível dos riscos 
associados a potenciais eventos de poluição, contribuindo para uma melhoria da qualidade do PSA da EPAL.

Obrigado pela vossa atenção


