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EDITORIAL

Na cerimónia de encerramento do XI 
Congresso da Água, que decorreu no Porto, 
no passado mês de fevereiro, procedeu-se à 
assinatura de um protocolo entre a APRH e 
a ABRH, sendo este ato um marco histórico 
que importa registar no já longo percurso da 
Recursos Hídricos.
A Recursos Hídricos é uma revista sem 
paralelo em Portugal, com um passado de 
32 anos ininterruptos a divulgar ciência e 
investigação de qualidade, desenvolvida 
e aplicada em Portugal, nos domínios 
da hidráulica, dos recursos hídricos e do 
ambiente.
Naturalmente que ao longo deste percurso 
foi necessário estabelecer compromissos 
entre, por um lado, a preservação da 
identidade da Recursos Hídricos como veículo 
de transmissão de ciência e tecnologia, com 
o rigor e o grau de exigência que nortearam 
os princípios que conduziram à sua criação 
e, por outro, a satisfação das exigências de 
quem publica e a necessidade de adaptação 
às novas tecnologias.
Foi neste contexto que, de forma mais visível 
nos últimos anos, se dotou a Recursos 
Hídricos de uma nova imagem, passando a 
ter publicação eletrónica e a integrar uma 
estrutura informática que incluirá, em breve, 
todos os procedimentos complementares 
para submissão e revisão dos artigos. Deste 
modo, todas as etapas, desde a submissão 
de um artigo, passando pela sua revisão e até 
à publicação final, decorrerão num contexto 
integralmente online.
Paralelamente, aumentou-se a visibilidade 
da Revista, através da integração no sistema 
LATINDEX e na base de dados FONTE 
ACADÉMICA, estando em curso a indexação 
à plataforma SciELO. Os artigos são já hoje 
identificados com o DOI, o que os torna 
também visíveis e acessíveis a partir do 
GOOGLE e do GOOGLE SCHOLAR.
Com o processo de internacionalização 
da Recursos Hídricos, que agora tem 
início, abre-se o caminho que garantirá 

sustentabilidade e crescimento para a 
Revista. Tal convicção tem fundamento na 
grande capacidade de intervenção de ambas 
as Associações, nomeadamente através das 
seguintes ações:

-  divulgação e promoção da Revista num 
espaço geográfico muito mais amplo e em 
franco desenvolvimento;

-  alargamento do número de potenciais 
interessados e com capacidade para 
publicar na Revista, mantendo-a exigente 
e com elevada qualidade científica;

-  aumento do fator de impacto da Revista 
em consequência do esperado aumento 
do número de citações dos artigos 
publicados.

É certo que a qualidade de uma revista depende 
fundamentalmente dos artigos submetidos, e 
por conseguinte dos seus autores, mas também 
do grau de exigência dos correspondentes 
revisores. Apesar de algumas dificuldades 
existentes, é nossa convicção que a Recursos 
Hídricos prosseguirá um rumo adequado 
enquanto os autores acatarem um elevado 
grau de exigência e os revisores se sentirem 
verdadeiramente recompensados por terem 
contribuído para a melhoria dos artigos, 
garantindo assim o ‘standard’ elevado da 
revista. Deste modo, sentirão os revisores 
uma motivação acrescida para submeterem, 
eles próprios, mais artigos e de melhor 
qualidade, aumentando em consequência a 
valia científica da revista.
Este número da Recursos Hídricos comporta 
seis artigos, cobrindo áreas tão diversas como 
Hidráulica Fluvial e Marítima, Hidráulica de 
Estruturas, Hidrologia, Qualidade da Água e 
Gestão dos Recursos Hídricos.
O primeiro artigo visa contribuir para uma 
reflexão sobre as consequências de um 
aumento significativo do nível médio do 
mar, agravado com previsíveis ocorrências 
de tempestades sucessivamente mais 
frequentes e intensas.
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O segundo artigo pretende contribuir para 
a caracterização geral dos escoamentos 
turbulentos sobre descarregadores em 
degraus, recorrendo a modelação física e 
a comparações com dados constantes na 
bibliografia.
No terceiro artigo são descritas simulações de 
chuva com intensidades variáveis e em solos 
com diferentes características, pretendendo 
contribuir para o aprofundamento do 
conhecimento existente sobre escorrência e 
erosão em florestas recentemente ardidas.
No quarto artigo são analisadas e 
discutidas concentrações de nutrientes 
obtidas através de amostras recolhidas em 
encostas queimadas, considerando dois 
tipos de floresta e dois tipos de constituição 
geológica do solo. Conclui-se que as perdas 
de nutrientes variaram em função da floresta 
e das características do solo.
O artigo cinco apresenta resultados de um 
estudo de monitorização físico-química da 

água numa zona urbana localizada no Brasil. 
Foram analisados diversos parâmetros de 
qualidade da água, concluindo-se que nem 
todos cumpriam com a legislação federal 
brasileira, tornando-a imprópria para uso 
doméstico.
Finalmente, no sexto artigo é apresentado 
um estudo comparativo de gestão dos 
recursos hídricos em Portugal e no Brasil, 
sendo apontadas diversas fraquezas no 
processo de implementação de uma gestão 
descentralizada em ambos os países.
É nossa convicção que os trabalhos 
apresentados neste número da Revista 
constituirão importantes referências em 
domínios da Hidráulica, dos Recursos 
Hídricos e do Ambiente.

O Director da Recursos Hídricos
José Simão Antunes do Carmo
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INFLUÊNCIA DA VARIAÇÃO DO 
NÍVEL MÉDIO DAS ÁGUAS DO MAR 
NO ESTUÁRIO DO RIO MONDEGO, 
PORTUGAL
INFLUENCE OF THE SEA LEVEL RISE ON THE RIVER 
MONDEGO ESTUARY, PORTUGAL

L. I. V. Santos
Estudante de doutoramento em Engenharia do Ambiente /// Universidade de Coimbra /// lara@student.dec.uc.pt

J. S. Antunes do Carmo
Professor associado com agregação /// Departamento de Engenharia Civil, Universidade de Coimbra ///  
3030-788 Coimbra, Portugal /// jsacarmo@dec.uc.pt

J. L. S. Pinho
Professor auxiliar /// Departamento de Engenharia Civil, Universidade do Minho /// jpinho@civil.uminho.pt

RESUMO: O estuário do rio Mondego, localizado na costa ocidental da região centro de Portugal, apresenta 
inúmeros ecossistemas de elevada produtividade biológica, que se encontram fortemente dependentes do 
equilíbrio gerado entre a dinâmica do mar e o caudal fluvial. Como tal, é uma área particularmente sensível, 
muito vulnerável a eventuais efeitos negativos decorrentes de alterações climáticas. Tais efeitos, que são 
previstos em muitos estudos amplamente divulgados, conduzirão provavelmente a uma subida do nível médio 
das águas do mar e à ocorrência de situações de tempestades cada vez mais frequentes e intensas. Segundo 
vários estudos, até ao final do século 21, a subida do nível médio das águas do mar nunca deverá ser inferior a 
50 centímetros, podendo ultrapassar um metro.
Este artigo apresenta os resultados de simulações hidrodinâmicas (2DH) de parte do estuário do rio Mondego 
tendo por base cenários climáticos, com o objectivo de caracterizar os fenómenos de inundação decorrentes da 
subida do nível médio da água do mar e ocorrência de cheias. Pretende-se desta forma contribuir para a reflexão 
sobre as medidas de adaptação necessárias e seleção de estratégias de gestão e planeamento deste sistema 
natural.

Palavras-chave: Alterações climáticas, tempestades, elevação do nível do mar, modelação numérica, estuário 
do rio Mondego.

ABSTRACT: The river Mondego estuary, located on the central west coast of Portugal, presents many ecosystems 
of high biological productivity, which are heavily dependent on the balance created between the dynamics of sea 
and the river flow. It is a particularly sensitive area, which will probably be affected by the negative effects of 
climate change. Such effects, which are provided in many widely publicized studies, will likely lead to a global 
sea level rise and increasingly frequent and intense storm situations. According to several well known studies, 
by the end of the 21st century, the global mean sea level rise should never be less than 0.50 m and may exceed 
one meter.
This paper presents results of hydrodynamic simulations (2DH) on the Mondego River estuary based on climate 
scenarios, with the aim of characterizing the flooding phenomena due to sea level rise and storm occurrences. 
This work intends to contribute for the study of adaptation measures and the selection of proper management 
and planning strategies within this natural water system.

Keywords: Climate change, storms, sea-level rise, numerical modeling, river Mondego estuary.
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1. INTRODUÇÃO. OBJETIVO DO 
ESTUDO
Portugal possui uma extensa zona costeira de elevada 
diversidade geomorfológica dominada por praias 
e arribas, contendo muitas zonas húmidas como 
estuários e lagoas costeiras. Esta faixa de território 
encontra-se constantemente influenciada (direta ou 
indiretamente) pela ação do mar, tornando-se uma 
área bastante frágil e sensível, sendo a sua importância 
amplamente reconhecida, tanto em termos ambientais 
e económicos, como também no suporte de paisagens e 
ecossistemas altamente diversificados e específicos.
Os registos de marégrafos portugueses indicam um 
contínuo aumento do nível médio das águas do mar 
ao longo da nossa costa, nomeadamente em Lagos, 
com um aumento do nível médio das águas do mar 
de 1.5 ± 0.2 mm/ano num período de 82 anos, e em 
Cascais, com um aumento do nível médio das águas 
do mar de 1.3 ± 0.1 mm/ano num período de 118 anos 
(Santos et al., 2001). Para o final do século XXI, os 
modelos climáticos globais preveem um aumento no 
nível global do mar entre 0.18 m e 0.59 m, com uma 
elevada variabilidade regional (Chust et al., 2010). 
Contudo, para uma região do norte de Espanha, na 
Baía de Biscaia, foi projetada uma subida do nível do 
mar de 48.7 cm (Chust et al., 2010) e para uma região a 
sudoeste de Inglaterra - Reino Unido, em Somerset, a 
subida do nível do mar considerada mais plausível é de 
48 cm para o ano de 2100 (Purvis et al., 2008); ambos 
os estudos consideraram os cenários e projeções do 
IPCC. Dada a proximidade geográfica de Portugal 
com estes países, e uma vez que se têm registado 
idênticos aumentos do nível do mar, é muito provável 
que na costa portuguesa se verifiquem semelhantes 
evoluções. Nesta conformidade, considera-se no 
presente trabalho uma subida do nível médio do mar 
de 0.50 m. 
Em consequência, diferentes processos hidrológicos 
da zona costeira poderão muito provavelmente 
ser afetados, verificando-se o aumento do risco 
de inundação, a aceleração da erosão costeira, a 
deslocação das zonas húmidas e o aumento das 
inundações associadas às tempestades; estas, por 
sua vez, poderão atingir as populações locais e os 
ecossistemas naturais, bem como provocar o avanço 
da cunha salina para o interior do território. Foi neste 
contexto que a “Estratégia Nacional de Adaptação às 
Alterações Climáticas” considerou as zonas costeiras 

como um dos setores estratégicos onde deverão ser 
identificados os possíveis impactes e definidas as 
medidas de adaptação necessárias (ENAAC, 2010). 
Assim, surge a necessidade de se desenvolverem 
estudos especializados visando sensibilizar e divulgar 
junto dos cidadãos estimativas das consequências das 
alterações climáticas. Simultaneamente, é necessário 
o desenvolvimento de uma base científica credível, 
que possibilite a melhoria da capacidade de previsão 
através da utilização de ferramentas robustas, 
permitindo aumentar a capacidade de resposta 
(definição de prioridades e medidas de adaptação) e 
assim reduzir a vulnerabilidade das zonas costeiras. 
Este trabalho tem como principal objetivo a modelação 
hidrodinâmica de parte do estuário do rio Mondego, 
considerando diferentes cenários baseados nas 
potenciais consequências induzidas pelas alterações 
climáticas, de modo a obter um conjunto de resultados 
que possibilitem a previsão das áreas de inundação.

2. ÁREA DE ESTUDO
O estuário do rio Mondego localiza-se na zona costeira da 
região centro de Portugal (Figura 1), mais precisamente 
no concelho da Figueira da Foz, apresenta uma área de 
cerca de 1200 ha e reveste-se de um elevado interesse 
ecológico, devido entre outros fatores à sua elevada 
biodiversidade (Duarte et al., 2008). Nos últimos 7.5 km 
do seu trajeto bifurca-se em dois braços (norte e sul) que 
voltam a confluir antes de atingir a foz, individualizando 
a ilha da Murraceira (Cunha et al., 1995).
O braço norte possui profundidades mais elevadas 
(atingindo, no máximo, cotas de -8 m relativamente 
ao zero hidrográfico – ZH). Junto à foz, este canal é 
dominado pelo regime de marés e pela ondulação, 
sendo, deste modo, influenciado por processos 
marinhos (Cunha et al., 1997). O seu leito possui 
areias médias bem calibradas, semelhantes às areias 
marinhas litorais (devido ao assoreamento marinho), 
sendo por vezes objeto de dragagens para manter 
as cotas necessárias à navegação e para melhorar a 
funcionalidade do porto da Figueira da Foz (Cunha & 
Dinis, 1998). O braço sul é menos extenso (cerca de 
6.5 km) e é caracterizado por profundidades menores 
(a zona de bifurcação atinge cotas reduzidas, que 
dificultam localmente o escoamento, enquanto que, 
a zona de confluência apresenta cotas de -7 m ZH). O 
fundo deste canal possui areias médias e finas e lodos 
(Cunha et al., 1997), e é influenciado principalmente 
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por processos de transporte marinhos, uma vez que, 
na secção de bifurcação a montante, a entrada de água 
fluvial neste braço é muito reduzida (apenas ocorrendo 
em situações de cheia).
Relativamente à ilha da Murraceira, esta foi identificada 
como uma zona húmida de importância internacional, 
segundo o inventário de 1987, embora não tenha sido 
classificada formalmente. Para além de constituir 
um ecossistema de elevada produtividade biológica, 
também funciona como importante área de alimentação, 
descanso, abrigo e reprodução de inúmeras espécies, 
como é o caso das aves migradoras (Cunha et al., 1997). 
As atividades humanas exercidas neste local são de 
reduzido impacte ambiental (como a pesca tradicional 
e as salinas), sendo um setor muito próximo do seu 
“estado natural”.
O clima de agitação marítima na área de estudo pode 
ser caracterizado considerando as condições médias 

globais, a variação sazonal e o regime de marés, bem 
como as particularidades dos temporais. Tendo por 
base registos da estação ondógrafa da Figueira da Foz 
(entre 1990 e 1996), é possível constatar que a agitação 
marítima apresenta registos com observações mais 
frequentes que ocorrem no setor NW para alturas 
significativas entre 1 m e 3 m e para períodos de pico de 
7 s a 15 s (Costa et al., 2001). Para o setor W é possível 
verificar ocorrências semelhantes (Quadros 1 e 2).
Ao longo do ano, as médias mensais sugerem 
uma determinada variação sazonal em todos estes 
parâmetros, os quais atingem valores mais elevados 
nos meses de inverno (Costa & Esteves, 2009). As 
médias de altura significativa superiores a 5 m ocorrem 
preferencialmente e com uma percentagem de 7% nos 
meses de inverno, enquanto valores inferiores a 3 m 
ocorrem, com uma percentagem superior a 60%, em 
todos os meses (Figura 2).

Figura 1 – Enquadramento geográfico do estuário do rio Mondego (adaptado de Google, março de 2012; sistema de 
coordenadas UTM do datum WGS84).

SETOR NW
(71.3%)

PERÍODO MÉDIO (s)

3-7 7-11 11-15 >15

A
LT

U
R

A
 

SI
G

N
IF

IC
A

TI
VA

 (m
)

<1 0.5 5.6 2.4

1-3 1.0 25.9 38.3 2.6

3-5 2.0 14.1 4.8

>5 1.1 1.6

SETOR W
(18.8%)

PERÍODO MÉDIO (s)

3-7 7-11 11-15 >15

A
LT

U
R

A
 

SI
G

N
IF

IC
A

TI
VA

 (m
)

<1 1.5 6.1 3.9 0.4

1-3 1.6 24.6 37.4 4.4

3-5 4.1 10.6 2.5

>5 1.2 1.8

Quadro 1 – Distribuição conjunta da altura significativa e 
período médio para a direção NW, na Figueira da Foz (Costa 
et al., 2001).

Quadro 2 – Distribuição conjunta da altura significativa e 
período médio para a direção W, na Figueira da Foz (Costa 
et al., 2001).
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A costa ocidental portuguesa encontra-se 
frequentemente sujeita a uma intensificação do 
regime de agitação marítima (atuação de temporais) 
caraterizado por períodos de elevada energia que 
provocam danos em infraestruturas; as tempestades 
atingem regularmente as áreas mais interiores da 
zona costeira e são os principais agentes de erosão 
costeira (Esteves & al., 2010). Consideram-se situações 
de temporal quando se verificam alturas significativas 

superiores a 5 m na costa oeste e superiores a 3 m na 
costa sul (Costa & Esteves, 2009). 
Segundo Costa et al. (2001), os temporais ocorridos 
no Verão podem durar, em média, cerca de 3.4 dias, 
enquanto no inverno podem durar aproximadamente 
19.9 dias. Por sua vez, o setor NW retém a maior 
parte dos temporais observados, conseguindo atingir 
maioritariamente alturas máximas entre 5 m e 7 m 
(Figura 3). Também foram identificados temporais 
(designados por R) que não apresentam uma direção 
bem definida. Relativamente à duração dos temporais 
(Figura 4), são mais frequentes as durações inferiores 
a 2 dias com predominância no setor NW. 

Figura 2 – Variação ao longo do ano da distribuição mensal da altura significativa das ondas na Figueira 
da Foz (Costa et al., 2001).

Figura 3 – Ocorrência de temporais, por classes 
de direção e de altura máxima, na Figueira da Foz 
(Costa et al., 2001).

Figura 4 – Ocorrência de 
temporais, por classes de 
direção e de duração, na 
Figueira da Foz (Costa et al., 
2001)
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As marés, por sua vez, são semi-diurnas ao longo da 
costa portuguesa, tendo cada ciclo uma periodicidade 
de 12h e 25min (IH, 2010a). Com base na tabela de marés 
previstas para o Porto da Figueira da Foz durante o 
ano de 2010 (IH, 2010b), as marés apresentaram uma 
altura média de 2.00 m, verificando-se uma altura 
mínima de 0.93 m (baixa-mar) e a máxima de 3.13 m 
(preia-mar).

3. METODOLOGIA
Neste estudo foi utilizado o programa Delft3D (Deltares, 
2011), que é um modelo numérico bastante aplicado 
na simulação de ambientes naturais, como zonas 
costeiras, rios, albufeiras e estuários. Este modelo 
permite aplicações bidimensionais no plano horizontal 
(2DH) e tridimensionais (3D). Trata-se de um modelo 
de elevada complexidade física e numérica devido 
ao grande número de processos físicos que permite 
simular e à diversidade de métodos e opções numéricas 
implementadas, sendo aplicável em: análises de fluxos 
de marés, correntes devidas ao vento, simulações 
do escoamento fluvial (fundamentalmente no plano 
horizontal) em rios, lagos e albufeiras profundas 
(fundamentalmente no plano vertical), na propagação 
de tsunamis, ressaltos hidráulicos e ondas de cheia, 
na morfodinâmica fluvial e costeira e no transporte 
de poluentes dissolvidos, bem como em análises da 
evolução da temperatura e de gradientes de salinidade 
(Deltares, 2011). 
A modelação hidrodinâmica do sistema considerado 
iniciou-se com a geração de uma grelha que engloba 
toda a área de estudo, seguindo-se a introdução de 

elementos topográficos, batimetria (BAT, 2003) e cotas 
do terreno (CMFF, 1998), que foram devidamente 
interpolados para os pontos da grelha utilizada na 
discretização espacial do domínio (Figura 5). Os 
cenários simulados consideram como condições 
de fronteira apenas as características das ações 
marítimas (elevações de maré e tempestade), uma 
vez que a inclusão do escoamento fluvial atrasa a 
propagação dos efeitos da dinâmica marítima, não 
permitindo reproduzir os cenários mais desfavoráveis. 
Nesta conformidade, foi desprezada a ação do 
escoamento fluvial (regime permanente) na seção de 
montante.
Num primeiro cenário foi analisada a situação de 
escoamento correspondente a um regime de maré 
característico do local, com a introdução de uma série 
temporal com duração de dois dias, ocorrida em janeiro 
de 2004 (Figura 6). Para uma melhor compreensão e 
avaliação dos resultados obtidos, como por exemplo 
as variações da superfície livre da água, houve uma 
deslocação à ilha da Murraceira, tendo-se procedido a 
um registo fotográfico numa situação de maré cheia e a 
uma recolha de informações baseadas na experiência 
de residentes e utentes da ilha.
No segundo cenário foi considerada uma série temporal 
de elevação da superfície livre, ocorrida em dezembro 
de 1994, durante o qual se verificaram duas situações 
de tempestade com alturas de onda ligeiramente mais 
elevadas (Costa & Esteves, 2009). Esta série apresenta 
uma duração de 2 dias e uma altura máxima de 4.86 m 
relativamente ao nível médio do mar (NMM), a qual foi 
atingida no segundo dia (Figura 7).

Figura 5 – Representação da topografia da área de estudo, após cuidada interpolação, com a 
respetiva escala de altimetrias (m) à direita.
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Finalmente, no terceiro e quarto cenários, foi 
considerada a subida do nível médio das águas do mar 
(um dos efeitos associados às alterações climáticas) de 
0.5 m relativamente aos dois primeiros cenários atrás 
mencionados (Figuras 6 e 7). Os resultados obtidos 
com o programa Delft3D foram ainda comparados com 
os resultados obtidos com o modelo FLO-2D (Santos, 
2011) aplicado à mesma área de estudo.

4. RESULTADOS
Com a informação obtida na ilha da Murraceira, no dia 
25 de março de 2012 (dia em que ocorreu uma elevação 
do nível de maré semelhante à simulada no primeiro 
cenário), confirmou-se que grande parte da ilha se 
encontra submersa, variando a submersão entre os  
10 cm e os 60 cm na generalidade da ilha, atingindo 
valores máximos de 1.60 m para os canais mais 
profundos. Na Figura 8 é possível observar o percurso 
realizado, e na Figura 9 o respetivo registo fotográfico 
efetuado no momento em que faltavam cerca de 30 min 

para atingir o nível de preia-mar de 3.28 m ZH (segundo 
o IH, 2012). Esta ilha é fortemente influenciada pela 
presença de água salgada, apresentando um equilíbrio 
muito específico. É fundamentalmente caracterizada 
pela existência de inúmeras salinas (algumas delas 
desativadas) e zonas de pântano, bem como por locais 
para práticas de aquacultura. 
Em termos de modelação da propagação da maré no 
sistema, verificou-se que a mesma demora cerca de 
15 minutos a atingir a embocadura do estuário e cerca 
de 1h e 10min a atingir a secção coincidente com a 
bifurcação de montante localizada no ponto BB na 
Figura 8. Nessa secção verificou-se que os vetores de 
velocidades invertem o seu sentido após 4h e 20min, 
coincidindo com o início da baixa-mar. 
Na Figura 10 apresentam-se variações dos níveis de 
água ao longo do tempo para diferentes pontos do 
estuário: fronteira de jusante (ponto representativo), 
fronteira de montante (ponto representativo), Braço 
Norte - ponto BN, Braço Sul - ponto BS, e Ilha da 
Murraceira - ponto IM).
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Figura 7 – Situação de tempestade ocorrida em dezembro de 1994 (o nível de referência é o 
NMM), segundo Costa & Esteves, 2009.

Figura 6 – Regime de maré observado em janeiro de 2004 (o nível de referência é o NMM).
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Figura 8 – Imagem aérea da ilha da Murraceira (sistema de coordenadas UTM do datum WGS84), 
sendo assinalados os pontos A a L a que se refere o registo fotográfico (Figura 9) e os pontos 
BN, BS e IM a que respeitam os níveis de água simulados apresentados na Figura 10.

Figura 9 – Fotografias obtidas nos diferentes pontos assinalados na Figura 8. 
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De acordo com os resultados apresentados na Figura 
10, no ponto IM, localizado na ilha da Murraceira, 
no período de baixa-mar a altura de água é de 
aproximadamente 0.95 m. Contudo, como a cota 
batimétrica deste local é reduzida (apenas de 0.60 m) 
estamos perante uma profundidade de água da ordem 
de 0.35 m (justificando as condições pantanosas desta 
zona do estuário e as utilizações que lhe são dadas 
como aquacultura e salinas). Ao analisar a variação 
do nível de água em toda ilha da Murraceira, tanto em 
baixa-mar como em preia-mar (Figura 11), é possível 
afirmar que os resultados da simulação efetuada se 
adequam à situação real, uma vez que as zonas de 
habitação e de armazéns não são inundadas e em alguns 
locais ocorrem alturas de água que atingem 1.30 m -  
1.50 m (preia-mar), confirmando a informação recolhida 
no local (baseada no conhecimento e experiência dos 
residentes e utentes).
Posteriormente foi simulada uma situação de 
tempestade (Figura 7), obtendo-se profundidades de 
água entre os 3 m e os 4 m na ilha da Murraceira a 
partir das 12h e 50min do segundo dia de simulação 
(Figura 12). Neste cenário, obtiveram-se alturas de 
água nas zonas de habitação que variam entre os 2 m 
e os 3 m de altura, colocando deste modo em causa os 
bens e a segurança dos residentes.
Com a elevação do nível médio do mar de 0.50 m, 
também analisada, é possível salientar os seguintes 
aspetos principais:

Perante o regime de maré representativo de •	
condições médias (Figura 13), a área submersa na 
ilha da Murraceira torna-se ligeiramente superior, 
atingindo níveis de água de cerca de 1.10 m em 
baixa-mar, ou seja, uma profundidade da água de 
cerca de 0.50 m. Todavia, as habitações ainda não 
são inundadas.

Na situação de tempestade (Figura 14) toda •	
a ilha é inundada, verificando-se um cenário 
verdadeiramente catastrófico, com profundidades 
de água entre os 3.5 m e os 4.5 m, como seria de 
esperar.

Segundo os resultados apresentados em Santos 
(2011), utilizando o programa computacional FLO-2D 
para a mesma situação de tempestade, obtêm-se 
profundidades máximas de 2.4 m considerando o atual 
NMM e de 2.9 m considerando uma elevação do nível 
médio do mar de 0.5 m. No modelo construído com 
o programa Delft3D, no âmbito do presente estudo, 
foram obtidos valores semelhantes para ambos os 
casos. Contudo, a área analisada com o programa 
FLO-2D foi bastante reduzida e com uma malha de 
baixa resolução espacial (não conseguindo abranger 
a totalidade da ilha da Murraceira). Deste modo, para 
além do modelo Delf3D possibilitar uma análise a 
três dimensões (embora não realizada neste estudo), 
apresenta grandes vantagens relativamente à versão 
do FLO-2D utilizada (versão DEMO, com limitação do 
número de elementos da malha de cálculo a 999), 
permitindo a análise de uma área mais extensa e com 
maior detalhe. Em ambos os modelos é necessária 
uma criteriosa definição das condições de fronteira, de 
modo a evitar situações de reflexão irrealistas. Para 
amenizar este aspeto, com o Delft3D foi efetuado um 
prolongamento artificial da área de estudo e uma ligeira 
elevação do leito na fronteira aberta de montante, de 
modo a reduzir o efeito de “parede”. Neste estudo, 
tais reflexões foram devidamente avaliadas ao longo 
do tempo recorrendo a análises dos campos vetoriais 
da velocidade, sendo possível afirmar que estas não 
tiveram grande relevância e não interferiram nos 
resultados apresentados.

Figura 10 – Variação de níveis de água ao longo do tempo para diferentes pontos identificados 
na Figura 8 (nível de referência NMM).
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Figura 12 – Variação da profundidade da água no presente sistema resultante da ação de uma tem-
pestade com o atual NMM. Escala de profundidades de água (m) à direita e sistema de coordenadas 
Datum73.

Figura 11 – Variação do nível de água para uma situação de baixa-mar (A) e de preia-mar (B), conside-
rando o atual NMM. Escala de alturas de água (m) à direita e sistema de coordenadas Datum73.
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Figura 14 – Variação da profundidade da água no presente sistema resultante da ação de uma tempes-
tade e uma subida de 0.5 m do atual NMM. Escala de profundidades de água (m) à direita e sistema de 
coordenadas Datum73.

Figura 13 – Variação do nível de água para uma situação de baixa-mar (A) e de preia-mar (B), conside-
rando uma subida de 0.5 m do atual NMM. Escala de alturas de água (m) à direita e sistema de coorde-
nadas Datum73.
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CONCLUSÕES
Recorrendo ao programa Delft3D procedeu-se a um 
estudo de modelação hidrodinâmica do estuário do 
rio Mondego, permitindo analisar diferentes cenários 
hidrodinâmicos, quer em situação normal (apenas 
o efeito da maré) quer em situação de tempestade, 
considerando condições atuais do nível médio do mar 
(NMM) e uma elevação de 0.50 m num possível cenário 
decorrente de alterações climáticas globais. 
A simulação de um cenário para o NMM atual adequa-
se às características particulares da ilha da Murraceira, 
evidenciando a existência de zonas de pântano, de 
salinas e de locais de aquacultura, as quais são 
bastante influenciadas pelo regime de maré, atingindo 
profundidades máximas de 0.60 m em baixa-mar e de 
1.50 m em condições de preia-mar. Nesta ilha também 
existem zonas de habitação e de armazéns que não são 
afetadas, como se verificou numericamente e se pôde 
comprovar num reconhecimento local. Com a elevação 
de 0.50 m do NMM verifica-se um aumento genérico 
da profundidade de água nas zonas mais baixas da 
ilha, bem como uma maior área de inundação, não 
sendo contudo afetadas as habitações que, neste 
cenário, permanecem intactas. A simulação referente 
à situação de tempestade (que apresenta uma altura 
máxima de 4.86 m) conduz a profundidades de água na 
ilha da Murraceira de cerca de 3 m – 4 m, sendo toda 
a ilha praticamente inundada, afetando deste modo as 
zonas de habitação. Com a uma elevação de 0.5 m do 
NMM, o cenário é ainda mais dramático, sobretudo em 
consequência do aumento da profundidade de água.
Com este trabalho foi possível avaliar as consequências 
de uma subida do nível médio do mar conjugada com a 
ocorrência de uma situação de tempestade, por forma 
a identificar fragilidades no estuário do rio Mondego e 
mapear as possíveis áreas de inundação. 
A metodologia e o software Delft3D foram aqui 
aplicados a uma reduzida área da extensa zona costeira 
de Portugal. É nossa convicção que este mesmo 
procedimento deverá ser aplicado a outras áreas que 
poderão ser potencialmente afetadas em cenários 
climáticos idênticos aos considerados no presente 
estudo.
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RESUMO: Este estudo visou a caracterização geral dos escoamentos deslizantes sobre turbilhões em 
vertedouros em degraus com declividade de 45° (1V:1H) através da análise experimental em modelos físicos. 
Foram avaliados os aspectos gerais do escoamento, especialmente aqueles relacionados aos níveis médios 
da água, às pressões médias nos degraus e à visualização da aeração do escoamento, permitindo, assim, o 
estabelecimento de parâmetros qualitativos e quantitativos do escoamento. Foram avaliadas quatro estruturas, 
sendo uma com calha lisa e três com calhas em degraus de alturas constantes iguais a 0.03m, 0.06m e 0.09m. 
Tendo em vista a escassa bibliografia relativa à declividade de 45°, procurou-se a comparação com os dados 
de diferentes declividades procurando estabelecer critérios generalistas. Serão abordados, aqui, os aspectos 
relativos ao comportamento da superfície livre d’água e dos turbilhões nos degraus, à posição de início de 
aeração e aqueles relativos às pressões médias atuantes nos degraus.

Palavras-Chave: vertedouros em degraus, estruturas hidráulicas, escoamento deslizante sobre turbilhões.

ABSTRACT: This study aims to characterize the skimming flow on stepped spillways with 45º slope through 
experimental analysis of physical models. General aspects of the flow were evaluated, notably those related 
to average water levels, average pressures on the steps and the visualization of the flow aeration, allowing 
the establishment of qualitative and quantitative flow parameters. Four structures were evaluated, one smooth 
spillway and three stepped chute spillways with constant step heights of 0.03m, 0.6m and 0.09m. Since the 
bibliography regarding the 45º slope is scarce, a comparison with data obtained from different slopes was used 
trying to establish broader criteria. This study will approach the aspects regarding the behavior of the free 
surface and the skimming flow on stepped spillways to the inception point of air entrainment and those related 
to the average pressure acting on the steps.

Keywords: stepped spillways, hydraulic structures, skimming flow.
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1. Introdução
Os vertedouros em degraus são estruturas hidráulicas 
caracterizadas pela significativa resistência imposta 
ao escoamento e pela dissipação de energia associada 
à presença de macrorugosidades propiciada pelos 
degraus dispostos ao longo da calha.
A busca por estruturas de dissipação de dimensões 
reduzidas a jusante de vertedouros justifica 
a necessidade da correta caracterização dos 
escoamentos neste tipo de estrutura descarregadora 
em degraus, pela sua consequência imediata na 
dissipação de energia do escoamento.
Encontram-se diversos trabalhos com calhas com 
declividades em torno de 1V:0.75H, por ser esta 
uma configuração típica das barragens executadas 
em concreto, em que se estuda fundamentalmente 
o escoamento deslizante sobre turbilhões. Para 
menores declividades, 1V:3H a 1V:7H, a bibliografia 
disponível estuda com maior ênfase o escoamento 
em quedas sucessivas. Poucos trabalhos avaliam 
a declividade específica de 1V:1H, podendo serem 
citados Peyras et al. (1992) (degraus executados com 
gabiões).
A proposta deste artigo, desenvolvido a partir do 
trabalho de Dai Prá (2004), propõe o estudo de 
vertedouros em degraus com declividade de 45°, 
especialmente no regime de escoamento deslizante 
sobre turbilhões.

2. rEVISão BIBLIoGrÁFICA
2.1. Regimes de Escoamento
O escoamento sobre calhas, canais e vertedouros em 
degraus subdivide-se em duas classes: nappe flow e 
skimming flow, de acordo com Rajaratnam (1990) e 
Diez-Cascon et al. (1991), entre outros. A nomenclatura 
aqui utilizada será respectivamente, escoamento 
em quedas sucessivas (nappe flow) e escoamento 
deslizante sobre turbilhões (skimming flow), conforme 
denominação de Matos e Quintela (1995). Uma 
terceira classificação dos escoamentos foi instituída 
por Ohtsu e Yasuda (1997), que o denominam por 
“escoamento de transição” por tratar-se de um regime 
de escoamento intermediário.

2.2. Escoamento Deslizante sobre Turbilhões

Caracteriza-se por um escoamento principal 
deslizando sobre os degraus. Turbilhões formados 

pela recirculação do fluido retido na cavidade 
entre os degraus funcionam como rolamentos 
para o escoamento principal. Os cantos externos 
dos degraus conformam um pseudofundo no qual 
vórtices de recirculação de fluido se desenvolvem e 
se mantêm devido à transmissão da quantidade de 
movimento entre a corrente principal e os turbilhões 
(Chanson, 2001). Esse processo é o responsável pela 
dissipação da energia cinética do escoamento.
Segundo Pegram et al. (1999), o escoamento deslizante 
sobre turbilhões é composto por duas zonas distintas: 
a primeira, próxima ao vértice dos degraus, é composta 
por água aerada, ou seja, pela mistura de água com 
bolhas de ar imersas no escoamento; a segunda, mais 
afastada dos degraus, é composta por gotas de água 
de diferentes tamanhos imersas em uma massa de ar 
circundante ao escoamento.
Chamani e Rajaratnam (1999) definiram o início do 
escoamento deslizante sobre turbilhões a partir da 
visualização do escoamento. Os autores perceberam 
que o escoamento deslizava sobre os degraus antes 
mesmo da cavidade de ar entre os degraus estar 
completamente preenchida. Isso ocorre quando o jato 
proveniente do degrau anterior é paralelo à declividade 
da calha.
A Figura 1 representa uma coletânea entre trabalhos 
experimentais que avaliaram as condições limites de 
escoamentos em quedas sucessivas e/ou deslizante 
sobre turbilhões.

2.3. Aeração do Escoamento

Nos vertedouros em degraus, a região em que o 
processo de aeração inicia é caracterizada pela 
alta turbulência da camada limite que, neste ponto, 
atinge a superfície do escoamento. Tozzi (1992) e 
Chanson (1993) definem como comprimento de início 
de aeração (LA) aquela distância ao longo do perfil da 
calha a partir do início da ogiva do vertedouro, onde a 
camada limite começa a se desenvolver até o ponto 
onde sua espessura (δ) atinge a superfície livre do 
escoamento.
A jusante da posição de início de aeração o escoamento 
apresenta uma mistura não homogênea de água 
e ar. Mais a jusante, o escoamento apresenta-se 
completamente aerado, atingindo a condição de 
escoamento uniforme, no qual a profundidade, a 
concentração de ar e as distribuições de velocidade 
não variam ao longo da calha (Chanson, 1993). As 
regiões descritas anteriormente estão ilustradas pela 
Figura 2.
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Figura 1 – Escoamentos deslizante sobre turbilhões, de transição e quedas sucessivas. Fonte: Ohtsu et al. (2001).

Figura 2 – Regiões do escoamento sobre vertedouros em degraus, conforme Chanson (1993).
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Iguacel e Garcia (1999) definem a posição de início 
de aeração como sendo o degrau onde a presença 
de bolhas de ar é constante na rugosidade formada 
abaixo do pseudofundo. Sanagiotto (2003) assume 
que a posição de início de aeração é aquela a partir 
da qual foi verificada a estabilidade dos vórtices de 
recirculação aerados que se formaram na rugosidade 
proporcionada pelos degraus.
A Tabela 1 apresenta de forma resumida as principais 
proposições teóricas e experimentais acerca da 
posição de início de aeração.

2.4. Pressões na Calha em Degraus

A preocupação com as consequências decorrentes 
da cavitação em vertedouros em degraus ganha 
importância a partir da tendência de que sejam 
projetadas estruturas cada vez mais altas, submetidas 
a maiores vazões e com degraus de grande altura. A 
combinação inadequada destes fatores pode fazer com 
que os degraus dos vertedouros estejam submetidos a 
maiores velocidades e a escoamentos não aerados, o 
que proporciona características muito favoráveis para a 
ocorrência da cavitação.
Tozzi (1992) detectou pressões médias positivas no 
trecho final do piso de degrau, evidenciando uma região 
de impacto do escoamento. Pressões médias negativas 
foram verificadas no espelho do degrau devido ao 
movimento de recirculação do vórtice na rugosidade da 
calha. A análise das pressões nas estruturas ensaiadas 
indica a necessidade de se estabelecer um critério 
limitante para as vazões e para as velocidades médias, 
como forma de evitar a cavitação nos degraus.
Sanagiotto (2003) avaliou as pressões médias ao longo 
de vertedouros em degraus no qual foi possível detectar 
o aumento das pressões no piso do degrau com o 
aumento do tamanho destes. Já as pressões médias 
mínimas foram detectadas no espelho dos degraus, nas 
posições próximas ao vértice superior.
Sánchez-Juny (2001), Amador (2005), Sánchez-Juny e 
Dolz (2005) detalharam as pressões hidrodinâmicas nos 
interiores dos degraus e em várias posições ao longo 
dos vertedouros. As solicitações mais críticas foram 
localizadas nas extremidades externas dos degraus 
e nos trechos próximos à seção de afloramento da 
camada limite.
Gomes (2006) estabelece uma metodologia para 
estimativa de limites de incipiência à cavitação a partir 
dos coeficientes de pressão com probabilidade de 0.1% 
de ocorrência de valores inferiores. A metodologia 
converge para o estabelecimento de regiões com e 
sem risco de cavitação, avaliadas ao longo da calha do 
vertedouro e do ponto de vista da posição de início de 
aeração.

3. InStALAção EXPErIMEntAL E 
MEtodoLoGIA
A pesquisa abordou testes em modelos físicos 
bidimensionais de vertedouros em degraus com calha 
de declividade 45º (1V:1H). As estruturas de ensaio 
tinham desnível de 2.44m, entre a crista do vertedouro 
e a base do canal de fuga, largura de 0.4m e calhas com 
degraus de 0.03, 0.06 e 0.09m de altura, além de uma 
calha lisa convencional. As vazões específicas estavam 
compreendidas entre 0.025 e 0.700m³/s/m. Os ensaios 
foram conduzidos no Laboratório de Hidráulica do 
Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul.

3.1. Instalação Experimental

A ogiva do vertedouro é do tipo Creager e foi projetada 
para uma carga de projeto no modelo de 0.40 m. 
O perfil da ogiva se desenvolve até que, no ponto 
de tangência, sua declividade seja igual à da calha, 
formada pelos cantos externos dos degraus. Não 
foram executados degraus menores de transição na 
porção imediatamente anterior à calha.
Os modelos são estruturas metálicas compostas 
pela calha vertente e ogiva, executadas com chapas 
de ferro galvanizadas de aproximadamente 2mm de 
espessura. As paredes laterais do vertedouro foram 
executadas em acrílico transparente.
As características das calhas vertentes estudadas 
neste trabalho são ilustradas pela Figura 3 onde se 
apresentam as dimensões e os degraus onde foram 
estabelecidas as seções principais de ensaio.
Foram estabelecidas sete seções de ensaios sobre as 
quais efetuaram-se medições de nível médio d’água e 
pressões médias nos degraus. Perfis de velocidades 
médias e pressões “instantâneas” também foram 
avaliadas experimentalmente, mas não são abordadas 
neste artigo.

3.2. Metodologia

3.2.1. Medição dos Níveis de Água

A medição dos níveis da água foi executada através da 
utilização de ponta linimétrica centralizada na largura 
do canal e orientada perpendicularmente ao plano da 
calha formado pelo vértice dos degraus.

3.2.2. Medição de Pressões

As pressões atuantes nos degraus dos vertedouros 
foram medidas através de sensores piezoresistivos 
para medição de pressões instantâneas e através de 
quadros de piezômetros para a obtenção de pressões 
médias.
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Autor Características Equação

Tozzi (1993) 53.13°

0 233
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.
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L k
δ −

 =  
 

( )k H cos α=

Chanson (1994) 27° a 52°

( ) ( )0 08 0 719 8 . .AL . sen F *
k

α= ( )3F* q gk senα=

( )
( )0 64

0 04
0 40 .A

.
h . F *
k senα
=

Lejeune e Lejeune (1994) 2 2724 1 7601L' . . q= +

Iguacel e Garcia (1999) 1V:0,75H e 1V:0,8H
0.009 e 0.012m

0 8

5 6
.

L' q.
H H gH

 
=   

 

Chanson e Toombes (2002) 21.8°
0.1m ( )

0 465
0 0796

12 34.A
.

L .F *
k senα

=

Sanagiotto (2003)
1V:0,75H

0.03m, 0.06m e 
0.09m

0 70149 7721 .AL . F *
k

=

onde: H é a altura do degrau; α a declividade da calha; g é a aceleração da gravidade; q é a vazão específica; L’ é a diferença de cotas entre 
a crista do vertedouro e a altura média do degrau de início de aeração.

Tabela 1 – Resumo das proposições teóricas e experimentais acerca da posição de início de aeração.

As tomadas de pressão estão alinhadas no sentido 
do escoamento, centralizadas na largura da calha e 
equidistantes entre si em ambas as faces do degrau. 
Desta forma foram previstas três tomadas, tanto no 
piso quanto no espelho, para o degrau de 0.03m e 
quatro tomadas em cada face nos degraus de 0.06m 
(Figura 4) e 0.09m.

3.2.3. Início de Aeração do Escoamento

A posição média de início de aeração do escoamento foi 
determinada através de visualização. Assumiu-se duas 
posições distintas de início de aeração: a primeira, mais 
a montante, quando surgem as primeiras bolhas de 
ar na rugosidade formada pelos degraus e a segunda, 
quando a aeração está completamente desenvolvida, 
através da verificação da estabilidade dos vórtices 
aerados recirculando entre os degraus.

0 59750 3965 .Ah . F *
k
=

Figura 3 – Modelos dos vertedouros: calha com degraus de 0.06m.
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4. AnÁLISE doS rESuLtAdoS E 
ConCLuSõES
Os resultados obtidos neste estudo buscaram a 
caracterização geral do escoamento deslizante sobre 
turbilhões em vertedouros com calhas de declividade 
1V:1H e providas de degraus com altura de 0.03, 0.06 
e 0.09m.

4.1. Superfície Livre da Água

A descrição do comportamento da superfície livre 
foi apresentada através da definição de três zonas 
distintas:
Na primeira, a montante da posição de início de 
aeração intermitente, a superfície do escoamento 
apresentava-se lisa e com pequenas perturbações. 
À medida que se atingem posições mais a jusante, as 
profundidades medidas diminuíam até o ponto onde se 
inicia o processo de aeração.
A segunda região, na zona em que o escoamento não 
estava completamente aerado, se caracteriza por 
intensa instabilidade da linha da água. A aeração parcial 
do escoamento fez com que surgissem pequenas 
bolhas de ar na rugosidade formada pelos degraus, 
aumentando em quantidade e em profundidade para 
posições mais a jusante.
Após o escoamento apresentar aeração constante 
ao longo da seção transversal (terceira região), o 
comportamento da linha da água permaneceu mais 
estável. A grande quantidade de ar incorporada pelo 
escoamento tornou a superfície livre repleta por 
respingos, porém de presença constante e uniforme.
Para o escoamento a jusante da posição de início de 
aeração firme, determinou-se a sua profundidade 
média constante (hn), pela média aritmética dos níveis 
da água nas seções onde o escoamento apresentava-
se aerado, admitindo que o escoamento seja uniforme 
nesta região, seguindo as recomendações de 
Chanson (1993). O Quadro 1 apresenta os resultados 
obtidos.

4.2. Posição de Início de Aeração

A verificação das posições de início de aeração do 
escoamento veio ao encontro das três regiões distintas 

q (m³/s/m)
hn (m)

H = 0.03m H = 0.06m H = 0.09m

0.025 0.014 * *

0.050 0.024 0.026 *

0.100 0.040 0.040 0.039

0.150 0.048 0.051 0.054

0.200 0.059 0.048 0.060

0.250 * 0.070 0.067

0.325 * * 0.069

Quadro 1 – Profundidades normais (hn) a partir da consideração de escoamento uniforme, segundo critério de 
Chanson (1993), para as vazões em que se verificou a plena aeração do escoamento.

* Não se atingiu o escoamento deslizante sobre turbilhões ou não se identificou a plena aeração do escoamento.

Figura 4 – Posições das tomadas de pressão (medidas 
em milímetros): H = 0,06m.
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detectadas na análise anterior. A posição de início 
de aeração intermitente dividiu o escoamento entre 
regiões aeradas e não aeradas. Na região aerada 
percebeu-se que a incorporação de ar aumentava com 
o desenvolvimento da calha. No ponto em que a seção 
transversal encontrava-se completamente aerada se 
estabeleceu a posição de início de aeração firme a 
partir da qual o escoamento totalmente aerado pode 
ser considerado uniforme.
Com o aumento da altura de rugosidade proporcionada 
pelos degraus, a espessura da camada limite 
atingiu mais rapidamente a superfície livre da água, 
antecipando o processo de aeração.
A Figura 5 apresenta a comparação entre os 
dados relativos ao início da aeração firme obtidos 
experimentalmente e as proposições teóricas e 
experimentais constantes na bibliografia.
Efetuou-se também uma comparação baseada 
nos pressupostos de Iguacel e Garcia (1999), que 
consideraram a diferença de cotas entre a crista 
do vertedouro e o degrau onde ocorreu o início da 
aeração (L’). Propôs-se a adimensionalização da 
energia a montante do vertedouro (EA) (Equação 1) 
responsável pelo início da aeração do escoamento, 
pela altura de rugosidade (k).

A partir da Figura 6, este estudo propôs a Equação 
2, determinada com coeficiente de determinação 
0.96, para definir a posição de início de aeração do 
escoamento.

A profundidade do escoamento na posição de início 
de aeração (hA) pode ser verificada através da sua 
adimensionalização pela altura de rugosidade, 
segundo Wood et al. (1983). A inclusão dos dados do 
presente estudo na comparação com a proposta de 
Sanagiotto (2003) (Figura 7) apresentou resultados 
consistentes, recomendando-se, então, a utilização da 
Equação 3 proposta por Sanagiotto (2003), ampliando 
sua faixa de aplicação para calhas com 45° de 
declividade.

Figura 5 – Posições de início de aeração firme.

(1)1 5A cE L' . h= +

(2)0 7557 0 .AE . F *
k

=

(3)0 59750 3965 .Ah . F *
k
=
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Figura 6 – Comparação entre os dados experimentais a partir da consideração da energia de montante.

Figura 7 – Profundidades do escoamento na posição de início de aeração.
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4.3. Avaliação qualitativa dos turbilhões de 
recirculação nos degraus

A partir da visualização do fluido abaixo do pseudofundo 
identificaram-se algumas características referentes 
ao comportamento dos turbilhões nesta região.
Analisando um degrau A percebeu-se um turbilhão de 
forma mais arredondada formado no piso do degrau, 
cujo centro oscilava, ora em direção ao espelho do 
mesmo degrau, ora para a extremidade do piso. O 
sentido horário de giro fazia com que o turbilhão 
funcionasse como um “rolamento” por onde o 
escoamento principal deslizava.
Avaliando um degrau B mais a jusante, percebeu-se 
que o centro do turbilhão situava-se junto ao espelho, 
oscilando ora em direção ao piso do degrau, ora em 
direção a extremidade superior do espelho. O sentido 
de giro também era horário, porém a sua forma era 
mais achatada do que aquele verificado no piso do 
degrau A.
Observando um degrau C, imediatamente a jusante 
do degrau B, observou-se um comportamento geral 
do turbilhão muito semelhante àquele detectado no 
degrau A.
A Figura 8 ilustra a descrição acima, de onde se conclui 
que os turbilhões de recirculação se comportam da 
mesma forma em degraus intercalados ao longo de 
toda a calha.
Após algum tempo, observou-se uma inversão do 
comportamento dos turbilhões nos degraus, quando 
aqueles mais arredondados do piso deslocaram-se 
para o espelho, assumindo uma forma mais alongada. 
Por outro lado, os turbilhões alongados do espelho 
arredondaram-se mais à medida que se deslocaram 
para o piso dos degraus. Avaliando um trecho da calha 
continuamente por um longo tempo percebeu-se essa 

inversão contínua no comportamento dos turbilhões.
O formato arredondado dos turbilhões no piso poderia 
ser atribuído ao impacto do escoamento principal na 
extremidade do degrau, quando uma pequena parte 
do jato pareceu deslocar-se no sentido de montante 
ao longo do comprimento do degrau, proporcionando o 
movimento de giro no sentido horário verificado.
Já o formato mais achatado do turbilhão que se 
observou no espelho pode ser atribuído ao peso do 
fluido proveniente de montante. Este fluido, que foi 
impulsionado pelo turbilhão do piso do degrau B, 
tendeu a impactar no piso do degrau C.

4.4. Pressões Médias

Os máximos valores de pressões médias foram 
verificados nas tomadas mais extremas do piso do 
degrau, onde ocorre maior impacto do escoamento. 
Já os mínimos valores médios foram verificados no 
espelho do degrau, nas tomadas mais próximas ao 
vértice externo. A presença de pressões negativas 
nesta região evidenciou a presença de esforços de 
tração atuando no espelho do degrau. Verificaram-se 
pressões negativas aumentando gradativamente com 
o aumento da vazão até valores positivos.
A ocorrência de pressões médias negativas no espelho 
do degrau e de pressões positivas no piso veio ao 
encontro da discussão apresentada no item referente 
ao comportamento dos turbilhões na rugosidade 
formada pelos degraus. Assim, o sentido horário de 
rotação dos turbilhões confirmou o comportamento 
geral das pressões médias nas faces dos degraus.
Seguindo a proposta de Tozzi (1992), as pressões 
médias (na forma de altura piezométrica) foram 
adimensionalizadas pela energia cinética (na 
forma de altura cinética) do escoamento do degrau 

Figura 8 – Comportamento dos turbilhões no pseudofundo.
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correspondente (Equação 4). A velocidade foi 
determinada a partir das profundidades do escoamento 
medidas junto ao vértice externo dos degraus. A Figura 9 
ilustra o comportamento dos coeficientes de pressão na 
seção de ensaio 6 para a calha com H = 0.09m.

forma bastante semelhante, especialmente quanto à 
localização nos degraus (piso e espelho) das máximas 
e mínimas pressões médias.

ConSIdErAçõES FInAIS
Os itens constantes neste artigo referem-se às 
conclusões que foram obtidas a partir da avaliação 
do escoamento deslizante sobre turbilhões em 
vertedouros em degraus com declividade de 45° 
(1V:1H), a partir de modelos físicos bidimensionais.
Recomenda-se que a aplicação dos resultados desta 
pesquisa fique restrita a vertedouros com alturas de até 
25m providos de degraus com altura máxima de 0.9m, 
desde que utilizada a escala máxima de transposição 
sugerida igual a 1:10. Tais condicionantes foram 
estabelecidas a partir das dimensões do modelo físico 
utilizado neste estudo com vistas a redução dos efeitos 
de escala verificados em estudos experimentais que 
envolvem escoamentos aerados.
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onde p/γ é a altura piezométrica, V é a velocidade 
média do escoamento.
Avaliando os coeficientes de pressão no espelho de 
todos os degraus, percebeu-se que, para escoamentos 
não aerados, a distribuição das pressões foi bastante 
semelhante, ao passo que nos escoamentos que se 
apresentavam aerados, foram verificadas curvas mais 
dispersas e nem sempre com a mesma tendência. 
Situação semelhante pode ser verificada pela avaliação 
dos coeficientes de pressão no piso dos degraus.
Os resultados obtidos acerca do comportamento das 
pressões médias nas faces dos degraus vão ao encontro 
daqueles apresentados por Tozzi (1992), Olinger (2001) 
e Sanagiotto (2003), que avaliaram calhas com 
declividade 1V:0.75H. Isso indica que independente 
da declividade da calha do vertedouro em degraus o 
comportamento das pressões tende a se comportar de 

Figura 9 – Coeficientes de pressão na seção de ensaio 6 para a calha com degraus de 0.09m 
de altura. As linhas tracejadas correspondem a escoamentos aerados e as linhas cheias, a 
escoamentos não aerados.

(4)
( )2 2

pK
V g

γ
=
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RESUMO: Este estudo pretende contribuir para o conhecimento existente sobre escorrência e erosão a pequena escala, em 
florestas recentemente ardidas, usando para isso experiências de simulação de chuva (RSE’s). Em dois eucaliptais ardidos em 
Julho de 2005 foram repetidas simulações de chuva, aplicadas aleatoriamente em seis momentos, usando pares de parcelas 
experimentais, em diferentes locais. Para o conjunto de 46 simulações de chuva, foi aplicada uma intensidade de 45-50 e 80-85 
mm/h em 22 e 24 simulações, respectivamente; distribuídas por um eucaliptal lavrado e um não lavrado. Os resultados mostram 
uma tendência de valores elevados de escorrência, perda de matéria orgânica e de solo para a intensidade extrema, quando 
aplicadas as diferentes intensidades em parcelas vizinhas. Também, a geração de escorrência e a erosão variam de forma 
significativa ao longo das várias campanhas de campo, com o decorrer do tempo pós fogo, revelando uma componente sazonal, 
reflectida nas amplas variações da repelência superficial do solo. Finalmente, a perda de sedimentos são notavelmente mais 
baixos que outras referências de estudos como na Austrália e no oeste de Espanha. 

Palavras-chave: Incêndio, Eucalipto, experiências de simulação de chuva, escorrência, perda de sedimentos.

AbSTRACT: The aim of this study is to improve the existing knowledge of the runoff and inter-rill erosion response of forest 
stands following wildfire, employing field rainfall simulation experiments (RSE’s). This was done at six and using a paired-plot 
experimental design that comprised two pairs of RSE’s at each site and occasion. From this grand total of 46 RSE’s 24 and 22 
RSE’s involved application rates of 45-50 and 80-85 mm h-1, respectively in ploughed an unploughed stand. The results show a 
clear tendency for extreme-intensity RSE’s to produce higher runoff amounts and greater soil and organic matter losses than the 
simultaneous high-intensity RSE’s on the neighbouring plots. Also, overland flow generation and erosion vary significantly along 
the various field campaigns. This temporal pattern markedly differs from a straightforward decline with time-after-fire and rather 
suggests a seasonal component, reflecting broad variations in topsoil water repellency. Finally, sediment losses at both study 
sites are noticeably lower than those reported by the other studies involving repeat RSE’s, i.e. in Australia and western Spain. 

Keywords: Wildfire, eucalypt, field rainfall simulation experiments, runoff, sediment losses.
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1. Introdução
Como extensamente discutido em Shakesby, Doerr 
(2006), através da destruição do coberto vegetal e das 
alterações nas propriedades do solo, os incêndios 
florestais podem levar a alterações consideráveis nos 
processos hidrológicos e geomorfológicos. Estudos 
anteriores em várias partes do mundo, incluindo 
Portugal (Shakesby et al. (1993),(1996); Walsh  
et al.(1992),(1995); Ferreira et al. (2005b),(2008)), têm 
revelado elevados e, por vezes, extremos níveis de 
escorrência e perdas de solo associadas aos incêndios. 
Além dos incêndios, também as práticas florestais pós 
incêndios podem influenciar a escorrência e a erosão 
nas áreas ardidas (Shakesby et al. (1994); Walsh et al. 
(1995); Fernández et al.(2007)). 
A necessidade de uma ferramenta de avaliação do 
risco de erosão após incêndio, com linhas indicativas 
para práticas de gestão pós fogo, como o “Erosion 
Risk Management Tool (ERMiT) do Oeste dos E.U.A. 
(Robichaud et al. (2007)), é visível em Portugal. 
Durante as últimas décadas, os incêndios florestais 
têm desbastado uma média de 100.000ha por ano, 
com a agravante de anos secos como 2003 e 2005 
(Pereira et al. (2005)). Além disso, a frequência dos 
incêndios tem tendência a manter-se ou mesmo 
aumentar no futuro (Pereira et al.(2006)). Em relação 
à ocorrência dos incêndios, a introdução generalizada 
de plantações comerciais de eucalipto, no centro 
de Portugal, em combinação com a sua propensão 
natural ao fogo, merece especial referência. Por um 
lado, as plantações de eucalipto são associadas a 
uma pronunciada repelência do solo à agua, (Doerr  
et al.(1996), (1998); Keizer et al. (2005b), (2008); 
Leighton-boyce et al.(2005)), e por outro, a repelência 
à água é considerado um dos principais factores para 
acentuar a formação de escorrência e as consequentes 
perdas de solo seguidas a um incêndio florestal, 
(Shakesby and Doerr (2006); Leighton-boyce et al. 
(2007); Sheridan et al.(2007)).
Após a dramática situação dos incêndios florestais 
no Verão de 2003, o projecto EROSFIRE (Keizer  
et al. (2006), (2007)) surge com o principal objectivo 
de desenvolver uma ferramenta para prever o risco 
de erosão do solo, ajustado às especificidades das 
condições pós incêndio em Portugal. Com o intuito 
de aprofundar o conhecimento sobre escorrência e 
erosão foram realizadas simulações de chuva em dois 
eucaliptais ardidos. Os objectivos específicos foram a 
determinação da variação da geração de escorrência e 

perda de sedimentos à escala de micro parcelas, com: 
i) alta vs. extrema intensidade da chuva simulada (40-
45 e 80-85mm h-1, respectivamente); ii) tempo desde 
o incêndio e as alterações associadas às condições 
iniciais, em particular a repelência do solo à água; 
iii) variabilidade espacial em e entre encostas com 
diferentes características, lavrado e não lavrado.

2. MaterIal e Métodos

2.1. Área de estudo 

O presente estudo foi efectuado em duas plantações 
adjacentes de eucalipto (Eucalyptus globulus Ait.) em 
Açores, uma localidade do município de Albergaria-a-
Velha (Figura 1). As encostas arderam no início de Julho 
de 2005, num incêndio que afectou aproximadamente 
16km2. O completo consumo da manta morta e do 
coberto vegetal, e o consumo parcial de arbustos e 
copas das árvores, sugerem que o incêndio nos dois 
locais foi de intensidade moderada (Shakesby, Doerr 
(2006); ver Tabela 1). Os dois locais foram seleccionados 
pela sua diferente gestão do solo e, portanto, distinto 
risco de erosão. No local não lavrado, Açores1, os 
eucaliptos foram plantados sem uso de maquinaria 
pesada, resultando num perfil de solo praticamente 
inalterado. No local lavrado, Açores2, existe um padrão 
de cômoros e sulcos (aprox. 20 cm altura) no sentido 
da pendente. O lavrado com a abertura de sulcos é 
prática comum na preparação dos terrenos nesta 
região e julgando pela rotação e idade do eucaliptal 
(Tabela 1), provavelmente, a área teria sido lavrada 
vários anos (dois ciclos de rotação dos eucaliptos) 
antes do incêndio, mas estimações precisas não 
puderam ser obtidas. O estrato arbustivo e herbáceo 
por baixo dos eucaliptos é disperso e geralmente 
composto por carqueja (Pterospartum tridentatum), 
urzes (Erica sp.), tojo (Ulex europaeus), silva (Rubus 
sp.), fetos (Pteridium aquilinum) e algumas herbáceas, 
musgos, fungos e líquenes.
Em ambos os locais de estudo, foram efectuados 
dois perfis de solo. Os solos correspondem a 
Leptosolo Húmbrico ou Dístrico Lipossolos (FAO, 
(1988)), dependendo da profundidade do horizonte A. 
Formados a partir de xisto, são pouco profundos (5- 
40 cm), com textura arenosa e elevados teores de 
matéria orgânica (8,8-10,4%). Estas características 
de solo diferem pouco entre os locais de estudo. 
O clima pode ser caracterizado como Temperado 
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Húmido, com uma estação seca e quente, prolongada 
(Koppen Csb) DRA Centro (1998). A Figura 1 apresenta 
as localizações das encostas estudadas, assim 
como a estação meteorológica e o local de medição 
da precipitação mais próximas da área. As médias 
mensais de temperatura e precipitação são dadas na 
Figura 1 (DRA Centro, (1998)), e também os valores 
mensais de precipitação da área de estudo durante o 
ano seguinte ao incêndio. Estes últimos dados foram 
obtidos com um pluviômetro automático, verificado 
com dois pluviômetros totalizadores e utilizados para 
o cômputo da precipitação natural prévia as RSE’s.

2.2. Simulações de chuva

Entre Setembro de 2005 e Julho de 2007, foram 
realizadas 46 experiências de simulação de chuva 
(RSE’s) usando dois simuladores portáteis seguindo o 
modelo original de Calvo et al. (1988), melhorado por 
Cerdá et al. (1997) com modificações propostas por de 
De Alba (1997). Foram usados dois tipos de bocal para 
obter duas intensidades: alta, 40-45mm h-1 (HARDI-

1553-10) e extrema 80-85 mmh-1 (HARDI-1553-14). A 
primeira intensidade referida é comparável ao máximo 
de precipitação numa hora para um período de retorno 
de 100 anos na estação meteorológica de Aveiro, e a 
segunda com o máximo de precipitação numa hora, 
alguma vez registrado em Portugal (brandão et al. 
(2001)). 
As 46 RSE’s foram realizadas durante quatro 
campanhas de campo no primeiro ano após o 
incêndio, e mais duas no segundo ano (Tabela 2). 
As 4 RSE’s em cada local e data foram realizadas 
com uma amostragem por pares. As RSE’s de alta 
e extrema intensidade ocorreram simultaneamente 
em duas parcelas vizinhas. Os dois pares de parcelas 
foram colocados aleatoriamente na metade inferior 
e superior da encosta. Esta metodologia foi aplicada 
numa secção da encosta reservada às simulações 
de chuva. As restantes secções foram equipadas 
com parcelas de erosão e uma parte foi usada 
para descrever as características da superfície do 
solo em intervalos de tempo regulares (ver Keizer  
et al. (2008)). De acordo com o esquema espacial, as 

Variáveis Não lavrado Lavrado

Fisionomia da encosta

Comprimento (m) 20-25 30-40

Declive (º) 20 15

Orientação SE NE

Uso do solo

Idade eucaliptos (anos) 7 6

Rotação >2 >2

Diámetro à altura do peito (cm),  (n=20) 16 15

Indicadores de intensidade de fogo

Destruição da copa dos eucaliptos parcial parcial

Altura do tronco queimado (m) ≤ 9 ≤ 12

Combustão de manta morta e de vegetação herbácea total total

Combustão de arbustos parcial parcial

Cor das cinzas pretas pretas

Tabela 1. Características gerais do terreno e indicadores de intensidade do fogo no 
eucaliptal lavrado e não lavrado.
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parcelas de simulação de chuva em cada local foram 
designadas da seguinte forma: 1 e 2 correspondem à 
parte superior da secção, a 3 e a 4 à parte inferior; a 
1 e a 3 designam simulações de alta intensidade, a 2 
e a 4 simulações de extrema intensidade. Os prefixos 
“U”e “P” foram usados para indicar as parcelas não 
lavradas e lavradas, respectivamente.
A partir da segunda campanha, as simulações foram 
realizadas em parcelas fixas, utilizando a mesma 
intensidade estabelecida aleatoriamente em Outubro 
de 2006. Cada par de simulações envolve uma 
terceira parcela controlo para medições destrutivas 
e amostragem das condições iniciais, em particular 
repelência à água e teores de humidade do solo (2-3 
e 7-8 cm de profundidade). Os métodos, equipamentos 
utilizados e sistema para classificar a severidade da 
repelência à água do solo foram os mesmos que os 
descritos em Keizer et al. (2008). A caracterização do 
coberto do solo foi realizada antes de cada experiência 
através da quantificação da frequência das várias 
classes de coberto, registrando a sua presença/
ausência em quadrados de 5cm x 5cm de uma grelha 
de 50cm x 60cm colocada temporariamente sobre as 
parcelas. Foram também tiradas fotografias e usadas 
para verificar a frequência estimada e para convertê-
las em classes de cobertura decimal de 0 a 10.
O protocolo utilizado (projecto MEDAFOR; Shakesby  
et al. (2002)) foi a aplicação de chuva artificial sobre 
uma parcela quadrada (0.28m2), a uma altura de 
2m durante uma hora, medição de escorrência em 
intervalos de um minuto e a recolha de cinco amostras 
de escorrência (isto é, uma depois da escorrência 
iniciar e até a sua estabilização; três no período 
estável e uma depois da precipitação parar e antes 
do fim da escorrência). As amostras recolhidas foram 
analisadas, usando o método de evaporação clássico 
(APHA (1998)) e ignição a 550ºC, para determinar o seu 
conteúdo em sedimentos e matéria orgânica. 
As classes de textura foram determinadas pelo 
laboratório de solos da Escola Superior Agrária de 
Coimbra, usando a combinação do método mecânico 
da peneira e o método da pipeta.

2.3. Análise de dados

A análise dos dados foi efectuada usando o STATISTICA 
para o Windows v.9.0, pela StatSoft Inc. Foram 
escolhidos testes não paramétricos, devido ao número 
limitado de amostras e as dificuldades na verificação 
dos pressupostos dos equivalentes paramétricos. 
O Mann-Whitney U-test e o teste de Kruskal-Wallis 
foram utilizados para avaliar diferenças globais, 
enquanto que o Wilcoxon´s Signed-Ranks e o 
Friedman foram usados para avaliar as diferenças 

em observações emparelhadas, quer por parcelas 
vizinhas ou por RSE’s repetidas nas parcelas fixas. As 
variáveis analisadas foram a escorrência e a perda de 
solo e matéria orgânica. Além das diferenças entre 
RSE’s individuais, as diferenças em valores médios 
das RSE’s coincidentes de alta e extrema intensidade 
foram incluídas nas análises para evitar ruído devido à 
variabilidade espacial. No caso dos padrões temporais, 
apenas diferenças entre campanhas consecutivas 
foram testadas, para restringir o número de múltiplas 
comparações não planeadas. O nível de significância 
(α) considerado foi 0.05.

3. resultados e dIscussão

3.1. Escorrência e taxas de erosão globais

A Tabela 2 sumariza os dados de escorrência e erosão 
obtidos nas 6 campanhas entre Setembro 2005 e Julho 
de 2007. As duas intensidades de chuva simulada têm 
um efeito insignificante nas quantidades relativas de 
escorrência nas duas encostas; assim, os coeficientes 
de escorrência foram determinados por diferenças 
específicas dos locais. Em termos médios de quantidade 
absoluta de escorrência a intensidade extrema produziu 
cerca de 70% de escoamento superficial mais do que a 
alta intensidade para cada encosta.
As perdas totais de solo e de matéria orgânica foram 
determinadas por um efeito combinado de factores 
específicos do local e intensidade da chuva. As perdas 
de solo no local não lavrado excederam as do lavrado. 
As diferenças entre locais para as duas intensidades 
foram mais pronunciadas. As perdas de solo no local 
não lavrado foram quase duas vezes mais altas nas 
RSE’s de alta intensidade e quase quatro vezes mais 
elevadas no caso da extrema intensidade. Em média, 
as diferenças em perdas de solo entre as intensidades 
utilizadas foram maiores na encosta não lavrada do que 
na lavrada. Na encosta não lavrada, as RSE’s de extrema 
intensidade produziram três vezes mais perdas de solo 
e matéria orgânica do que as RSE’s de alta intensidade, 
enquanto que na lavrada essa diferença foi de 40-50%. 
No caso da encosta não lavrada as diferenças em 
erosão entre as duas intensidades podem ser atribuídas 
em parte a maiores perdas específicas, sendo cerca de 
duas vezes mais elevadas para a intensidade extrema 
do que para a alta. Em contraste, na encosta lavrada 
as perdas específicas foram basicamente as mesmas 
para as duas intensidades. A contribuição das perdas 
específicas para as diferenças entre encostas também 
não foi consistente, pois tiveram uma influência 
irrelevante no caso das RSE’s de alta intensidade, 
enquanto contribuíram com aproximadamente um 
factor dois no caso das RSE’s de extrema intensidade.
Os presentes resultados foram mais surpreendentes 
no facto da encosta lavrada, em média, produzir menos 
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Figura 1. Localização dos locais de estudo, estações meteorológicas mais próximas e respectivas médias mensais.
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escorrência e perda total de sedimentos do que a 
encosta não lavrada. Outros estudos, numa área próxima 
determinaram que o lavrado na direcção da pendente 
aumentava a resposta de escoamento superficial e taxas 
de perdas de solo, durante os três primeiros anos depois 
do lavrado (Shakesby et al. (1994); Walsh et al. (1995)). 
Estes resultados não são directamente comparáveis 
aos apresentados, uma vez que se referem a parcelas 
maiores (16m2) e a intensidades mais baixas de chuva 
natural. Contudo, as taxas de perda de sedimentos para 
as RSE’s de alta intensidade deste estudo (0.09-0.16g 
m-2 mm-1 precipitação) são bastantes mais próximas 
do documentado por Shakesby et al. (1994) para a 
recuperação natural em locais ardidos (0.05 – 0.10g m-2 
mm-1 precipitação) do que para áreas recentemente 
lavradas (3.27g m-2 mm-1 de precipitação; ver também 
Terry (1996)).
A perda de sedimentos mais baixa do que o esperado na 
encosta lavrada pode estar relacionada com o facto do 
lavrado ter sido realizado vários anos antes do incêndio. 
Walsh et al. (1995) tem sugerido que o lavrado diminui 
a erodibilidade do solo, através da perda selectiva da 
fracção fina do solo nos primeiros eventos erosivos. Isto 
encaixa com as perdas específicas de solo mais baixas 
no local lavrado do que no não lavrado, especialmente 
no caso das simulações de extrema intensidade. 
Os resultados de escorrência e erosão, não são 
facilmente comparáveis com os da literatura pois a 
maior parte deles referem-se a momentos pontuais no 
tempo após o incêndio (Sevink et al. (1998), Kutiel et al. 
(1995), benavides Solorio, Macdonald (2001), Johansen 
et al. (2001), Rulli et al. (2006)). Em Portugal, os 
coeficientes de escorrência deste estudo podem ser de 
grosso modo comparáveis aos obtidos em eucaliptais 
e pinhais recentemente ardidos (Coelho et al. (2004); 
Ferreira et al. (2005b); Leighton-boyce et al. (2007); 
Walsh et al. (1998)), enquanto que as taxas específicas 
de erosão tendem a ser mais baixas do que nos estudos 
anteriormente citados. Em trabalho previsto para o 
futuro, as RSE’s foram seleccionadas como método 
principal de obtenção de dados, para a calibração inicial 
do modelo físico MEFIDIS (Nunes et al. (2005)), em 
linhas muito aproximadas das aplicadas em Nunes et al. 
(2009a), (2009b). As baixas taxas de erosão registradas 
implicam que o trabalho de modelação previsto seja um 
reto considerável.

3.2. Variação com a intensidade da chuva

As diferenças globais entre as RSE’s de alta e extrema 
intensidade tendem a não ser estatisticamente 
significativas (Tabela3). A quantidade absoluta de 
escorrência constitui uma excepção, com diferenças 
significativas em 3 dos 4 testes. O efeito da intensidade 
da chuva foi mais visível no resultado do teste de 
Wilcoxon, isto é, quando eliminados os factores de 

variabilidade entre campanhas e pares de parcelas. 
Além da quantidade de escorrência, as perdas do 
solo e da matéria orgânica revelaram diferenças 
estatisticamente significativas. O significado destas 
diferenças e seu signo podem ser visualizados na Figura 
2. Assim, as RSE’s de extrema intensidade tendem a 
produzir significativamente mais escorrência e erosão 
do que as simultâneas RSE’s de alta intensidade nas 
parcelas vizinhas.
Os valores da escorrência do local lavrado revelaram 
um padrão suspeito na Figura 2, com um número 
igual de pontos situados acima e abaixo da linha 1:1. 
Portanto, o teste de Wilcoxon foi também aplicado aos 
pares de parcelas (n=5). Enquanto a escorrência foi 
significativamente maior para as RSE’s de extrema 
que de alta intensidade em um par (P1 e P2 na parte 
superior da encosta), foi significativamente menor no 
outro caso (P3 e P4). No primeiro caso as RSE’s de 
intensidade extrema também produziram uma taxa 
significativamente maior de erosão.
O comportamento desviado deste par de parcelas no 
local lavrado pode estar relacionado com o facto de o 
lavrado criar uma micro topografia e condições do solo 
superficial mais heterogêneas que no local não lavrado. 
Assim podem estar envolvidos a combinação de vários 
factores mais do que um factor per se. Por exemplo, 
o declive da parcela e a sua rugosidade superficial. 
Também a variabilidade espacial da repelência à 
água do solo (0-5cm) durante o primeiro ano a seguir 
ao incêndio tende a ser mais pronunciada no caso do 
lavrado do que do não lavrado (Keizer et al. 2008). A 
cobertura pela manta morta pode ser também um 
factor uma vez que a parcela P4 apresentou um coberto 
superior de manta morta do que a parcela P3. O efeito 
da camada de manta morta na redução da resposta 
hidrológica já foi documentado em numerosos estudos 
(Shakesby et al. (1994); Imeson et al. (1992); Lavee et al. 
(1995); Walsh et al. (1998); Doerr et al. (2000); Pannkut 
and Roubichaud (2003); Leighton-boyce et al., (2007)).

3.3. Padrões temporais

A temporização das RSE’s tem em geral uma 
influência significativa na resposta de escorrência 
(Tabela 4). A geração de escoamento superficial 
variou significativamente entre as campanhas: i) em 
valores absolutos e relativos; ii) igualmente para os 
valores médios e para os individuais dos dois locais 
juntos, assim como, separadamente; iii) em termos de 
diferenças gerais e específicas por parcelas. O mesmo 
aplica-se às perdas totais de solo e matéria orgânica. 
No caso das perdas específicas, contudo, apenas os 
valores individuais dos dois locais juntos e para o não 
lavrado separadamente variaram significativamente 
com o tempo desde o incêndio.
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Não lavrado Lavrado

alta extrema alta extrema

Campanha Período

1 20-22-27/09/2005 2 x 46 2 x 84 2 x 46 2 x 84

2 10-15/11/2005 2 x 46 2 x 84 2 x 46 2 x 84

3 30/03-04/04/2006 2 x 48 2 x 80 2 x 48 2 x 80

4 20-25/07/2006 2 x 46 2 x 80 2 x 46 2 x 80

5 12-31/10/2006 2 x 47 2 x 81 2 x 47 -

6 03-09/07/2007 2 x 44 2 x 76 2 x 44 2 x 76

Variáveis

Declive das parcelas permanentes (º) 23 23 17 17

Precipitação simulada (mm) 277 485 277 404

Escorrência (mm) 150 265 94 154

Coeficiente de escorrência (%) 54 55 34 38

Perda de solo (g m-2) 26 93 14 21

Perdas de matéria orgânica (g m-2) 18 57 10 14

Perdas especificas de solo (g m-2 mm-1 
escorrência) 0.17 0.35 0.15 0.15

Perdas especificas de m. o. (g m-2 mm-1 
escorrência) 0.12 0.21 0.11 0.09

Tabela 2. Total de simulações de alta e extrema intensidade de chuva (numero x intensidade 
em mm h-1) realizadas por campanha e os seus resultados médios de escorrência e erosão 
no eucaliptal não lavrado e lavrado durante os dois primeiros anos após o incêndio.

U&P U&P Não lavrado Lavrado

Testes e variáveis med. indiv. indiv. indiv.

Escorrência (mm) M/W M/W M/W -

Coeficiente de escorrência (%) - - - -

Perda de solo (g m-2) W M/W W -

Perdas de matéria orgânica (g m-2) W W W -

Perdas especificas de solo (g m-2 mm-1 escorrência) W W - -

Perdas especificas de m. o. (g m-2 mm-1 escorrência) - - - -

Tabela 3. Comparação estatística da escorrência e da erosão para as RSE’s de alta vs. extrema intensidade no eu-
caliptal lavrado e não lavrado. A comparação envolve as duas encostas em conjunto (“U & P)” e por separado, assim 
como os valores médios por encosta (“med”) e os valores individuais de RSE’s (“indiv.”). Os resultados estatistica-
mente significativos (α = 0.05) do teste MW U e do Wilcoxon S-R Os testes estão indicados com “M” e “W”.
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Figura 2. Escorrência, perdas de solo e matéria orgânica dos pares de RSE’s de alta e extrema intensidade do eucaliptal 
não lavrado (diamantes) e do lavrado (quadrados). A linha 1:1 esta representada para facilitar a interpretação do signo das 
diferenças significativas.
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Conjunto de dados e variáveis

Campanhas em conjunto U&P Não lavrado Lavrado

med. indiv. indiv. indiv.

Escorrência (mm) K/F K/F K/F K/F

Coeficiente de escorrência (%) K/F K/F K/F K/F

Perda de solo (g m-2) K/F K/F K/F K/F

Perdas de matéria orgânica (g m-2) K/F K/F K/F K/F

Perdas especificas de solo (g m-2 mm-1 escorrência) K/F K/F

Perdas especificas de m. o. (g m-2 mm-1 escorrência) K/F K/F

Campanhas consecutivas Campanha i/i+1

1/2 2/3 3/4 4/5 5/6

Escorrência (mm) W

Coeficiente de escorrência (%) M/W M/W

Perda de solo (g m-2) M/W M/W

Perdas de matéria orgânica (g m-2) M/W M/W

Perdas especificas de solo (g m-2 mm-1 escorrência) M/W

Perdas especificas de m. o. (g m-2 mm-1 escorrência) M/W M/W

Tabela 4. Comparação estatística da escorrência e da erosão para as todas as campanhas de RSE’s em conjunto 
assim como para campanhas consecutivas.

A comparação conjunta refere-se aos dois locais 
(“U&P”) como também a cada local separadamente, 
e aos valores médios de cada local (“med”) como 
também aos valores individuais de RSE’s (“indiv.”). Os 
resultados estatisticamente significativos (α = 0.05) do 
teste Kruskal-Wallis, teste de Friedman, teste MW U 
e teste de Wilcoxon S-R estão indicados com “K”, “F”, 
“M” e ”W”.
A comparação das campanhas consecutivas revelou 
mudanças significativas nos processos hidrológicos 
e de erosão, principalmente entre a campanha 2 
(Novembro 2005) e a 3 (Março/Abril 2006) como também 
entre a campanha 5 (Outubro 2006) e a 6 (Julho 2007) 
(Tabela 4). Estas duas últimas campanhas diferem 

significativamente para todas as variáveis estudadas. 
Contudo, as diferenças na quantidade total de 
escorrência são estatisticamente significativas apenas 
por parcelas e não no geral. Isto, provavelmente, 
reflecte a diferença significativa nas quantidades de 
escorrência entre a intensidade elevada e extrema 
nas RSE’s (Tabela 3), adicionada à variabilidade por 
campanhas.
De acordo com os resultados estatísticos acima 
mencionados, a variação temporal da escorrência e 
de erosão revelam dois padrões diferentes (Figura 
3). Primeiro, a mediana dos valores foi claramente 
mais elevada para as duas primeiras e para a última 
campanha do que para da terceira à quinta. Segundo, 
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as medianas das primeiras 5 campanhas foram 
notavelmente mais baixas, do que na última campanha. 
O primeiro padrão aplica-se para a quantidade de 
escorrência absoluta e relativa e para as perdas de 
solo, enquanto que o segundo padrão refere-se a 
perda relativa de sedimentos. 
Os padrões temporais da repelência do solo à água e 
outras possíveis variáveis explicativas são mostradas 
na Figura 4. A diminuição significativa do escoamento 
e as perdas totais de sedimentos entre o 4º e o 9º mês 
depois do incêndio concordam com uma diminuição 
pronunciada da repelência. O aumento significativo da 
escorrência e da erosão entre o 16º e o 24º mês depois 
do incêndio, no entanto, foi menos consistente com os 
resultados de repelência. Embora no local lavrado as 
classes de etanol eram superiores em Julho de 2007 
do que em Outubro de 2006, no local não lavrado foram 
basicamente as mesmas. O limitado impacto hidrológico 
da elevada repelência no local não lavrado em Outubro 
de 2006 pode ter sido devido à precipitação prévia (10mm 
nos dois dias anteriores), aumentando a variabilidade 
espacial da repelência e, assim, a oportunidade para 
a re-infiltração do escoamento superficial (Shakesby  
et al. (2000); Keizer et al. (2005a)).
Em geral, a importância na recuperação do coberto 
vegetal para limitar a erosão foi menor durante o 
período de estudo, como pode ser inferido a partir da 
comparativamente elevada erosão na última campanha 
de RSE’s. A recuperação da vegetação foi de facto 
limitada durante estes dois anos a seguir ao incêndio 
(Figura 4). Em Julho de 2007, o coberto vegetal era 
inferior a 40% em todas as parcelas, excepto para as 
duas mostradas na Figura 4. Shakesby et al. (2004) 
também indicaram que a vegetação rasteira nos 
eucaliptais tem uma recuperação muito lenta depois do 
fogo, para pode ser efectiva passados dois anos.
As RSE’s realizadas por Sheridan et al. (2007) revelaram 
uma melhor concordância entre os padrões temporais 
de escorrência e repelência. Ainda que, as diferenças 
em escorrência também não puderam ser explicadas 
inteiramente por variações em repelência. 
O outro único estudo que envolve séries temporais 
de RSE’s numa área recentemente ardida é Cerdá e 
Doerr (2005) em Pinus alepensis no este de Espanha. 
Os seus resultados de erosão foram também distintos 
dos presentes. A perda específica de sedimentos decaiu 
acentuadamente do 1º ano para o 2º ano pós fogo, e 
depois mais lentamente. Apenas a partir do 6º ano é que 
as perdas específicas diminuíram até 0.40g m-2 mm-1 
de escorrência, valores comparáveis aos apresentados 
aqui para as RSE’s de alta intensidade. 

3.4. Variabilidade espacial

Intra–locais. As diferenças gerais entre parcelas da 
mesma intensidade de chuva não foram significativas 

para nenhum dos locais ou variáveis (Tabela 5), o que 
pode ser atribuído á significância da variabilidade 
temporal entre as várias campanhas. Por outro lado 
diferenças significativas entre campanhas específicas 
foram encontradas envolvendo sempre parcelas de 
extrema intensidade. O que sugere que os eventos 
extremos aumentam a variabilidade espacial inerente 
às características das parcelas e, consequentemente, 
os processos erosivos. Com tudo, estas diferenças 
significativas tiveram origens distintas nos dois locais. 
No caso do local lavrado, a escorrência das duas parcelas 
de extrema intensidade difere amplamente (Figura 5). 
Por sua vez, esta discrepância na escorrência causa 
uma diferença total significativa nas perdas de solo e 
de matéria orgânica, desde que as perdas específicas 
diferem no sentido oposto. No caso do local não lavrado, 
por contraste, as diferenças significativas nas perdas 
específicas de solo contribuem acentuadamente para 
as diferenças significativas nas perdas totais do solo. 
As perdas específicas de sedimentos em Cerdá e Doerr 
(2005) e Sheridan et al. (2007) excederam 2g m-2 mm-1 
de escorrência. A presente variabilidade espacial na 
perda específica de sedimentos nas RSE’s não foi 
extraordinária em comparação com estes dois últimos 
estudos (Cerdá e Doerr (2005) 2.50 – 4.46g m-2 mm-1; 
Sheridan et al. (2007) 7.2 - 24.3g m-2 mm-1).

Inter-locais. 
O local não lavrado revela uma escorrência média 
significativamente superior do que o local lavrado 
(Tabela 5). Tanto para a quantidade absoluta e relativa 
da escorrência como para as duas intensidades 
de simulação (Figura 6). Por contraste, diferenças 
significativas nas perdas médias de sedimentos 
foram restritas as RSE’s de intensidade extrema, com 
os valores mais elevados no local não lavrado. Não 
obstante, também as RSE’s de alta intensidade também 
revelaram alguma tendência para maiores perdas de 
solo no local não lavrado, com valores superiores em 5 
das 6 campanhas de RSE’s.
Apesar dos resultados do teste de Wilcoxon para 
parcelas individuais ser apenas indicativo, permite uma 
melhor visão sobre as diferenças entre locais (Tabela 5). 
Especialmente para as RSE’s de extrema intensidade, 
onde a diferença significativa entre os valores médios 
foi devida a pronunciada variabilidade espacial no local 
lavrado e, mais especificamente, o comportamento 
desviado da parcela P4, visível na Figura 5. A parcela 
P4 não só produziu, como mencionado acima, 
consistentemente menos sedimentos e/ou menos 
escorrência, do que a outra parcela de intensidade 
extrema no local lavrado como também da parcela 
vizinha de intensidade alta, e também menos do que 
as duas parcelas de intensidade extrema do local não 
lavrado.
Portanto, os resultados da extrema intensidade deste 
estudo foram fortemente influenciados por factores 
locais como a queda de folhas das copas queimadas. 
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Figura 3. “box-plots” da escorrência, das perdas do solo e de matéria orgânica das RSE no eucaliptal lavrado e não 
lavrado, para as 6 campanhas de campo.
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Figura 4. Precipitação prévia, teor de humidade e repelência à água do solo e vegetação, cinza e coberto de rochas 
no eucaliptal não lavrado (diamantes) e lavrado (quadrados) para as 6 campanhas de campo.
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Tabela 5. Comparação estatística da variação intra-local e inter-locais em escorrência e erosão para as 
RSE’s de alta e extrema intensidade. A comparação intra-local refere-se às parcelas de mesma intensidade 
em cada local. A comparação inter-locais refere-se às parcelas de mesma intensidade nos diferentes locais; 
com valores médios de cada local (“med.”) ou com os valores individuais de RSE’s (“indiv.”). Os resultados 
estatisticamente significativos (α = 0.05) do teste MW U e teste de Wilcoxon S-R estão indicados com “M” e ”W” 
ou, no caso da comparação de parcelas individuais inter-locais, com os códigos das parcelas não lavradas 
(U1-U4) que são significativamente diferentes das parcelas lavradas (P1-P4).

Variabilidade e variáveis

Intra-local Não lavrado Lavrado

alta extrema alta extrema

Escorrência (mm) W

Coeficiente de escorrência (%) W

Perda de solo (g m-2) W W

Perdas de matéria orgânica (g m-2) W

Perdas especificas de solo (g m-2 mm-1 escorrência) W

Perdas especificas de m. o. (g m-2 mm-1 escorrência)

Inter-locais “Med.” “Indiv.”

alta Extr. alta extrema

P1 P3 P2 P4

Escorrência (mm) W W U1 U4 U4

Coeficiente de escorrência (%) W W U1 U4 U4

Perda de solo (g m-2) W U1 U4 U4

Perdas de matéria orgânica (g m-2) W U4 U4

Perdas especificas de solo (g m-2 mm-1 escorrência) U2

Perdas especificas de m. o. (g m-2 mm-1 escorrência) U2
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Figura 5. “box-plots” da escorrência e das perdas de solo e de matéria orgânica das várias campanhas de RSE para 4 parcelas 
de alta intensidade (“1” e “3”) e para 4 de extrema intensidade (“2” e “4”) no eucaliptal não lavrado (“U”) e lavrado (“P”).
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Figura 6. Média da escorrência absoluta e relativa, perda de solo e matéria orgânica para RSE’s de alta (triângulos 
claros) e extrema (triângulos escuros) intensidade no eucaliptal não lavrado vs. lavrado. A linha 1:1 esta representada 
para facilitar a interpretação do signo das diferenças significativas.
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conclusões
As principais conclusões deste estudo incluem:
- As RSE’s de intensidade extrema (80-85mm h-1) 
tenderam a gerar maiores quantidades de escorrência 
e, portanto maiores perdas de solo e matéria orgânica 
do que as RSE’s de alta intensidade (45-50mm h-1); 
contudo, esta tendência não foi invariável nem no 
espaço ou, em certa localização, através do tempo.
- A variabilidade intra-locais na resposta de escorrência 
e da erosão foi mais pronunciada no caso das RSE’s de 
extrema intensidade do que nas de alta intensidade.
- A escorrência e as perdas de solo associadas variam 
significativamente com o tempo pós-fogo; contudo, 
este padrão temporal não corresponde a um simples 
decréscimo com o tempo mas tem um marcado 
componente sazonal, que está em concordância com 
o papel da repelência à água do solo superficial em 
induzir à geração da escorrência depois de condições 
anteriores de seca.
- O risco de aumento de escorrência e erosão em 
plantações de eucalipto recentemente ardidas não 
desaparece com as primeiras chuvas significativas 
depois do incêndio, mas pode persistir durante o 
primeiro Outono e também reaparecer após longos 
períodos secos durante os dois anos seguintes ao 
incêndio. No presente caso, este resultado pode ser 
atribuído à repelência típica dos solos nos eucaliptais, 
em combinação com uma frequentemente lenta 
recuperação da vegetação após os incêndios. 
- Contrariamente ao esperado o local não lavrado 
produz uma escorrência e erosão superiores ao local 
adjacente lavrado. Além da alteração das propriedades 
do solo pelo lavrado, a diferença no ângulo da encosta 
entre os dois locais pode ter um papel. Estas possíveis 
explicações poderão vir a ser exploradas no futuro, 
recorrendo ao uso do Modelo de Erosão MEFIDIS.
- As perdas de sedimentos nos dois locais de estudo são 
baixas comparadas com os obtidos em outros estudos 
que utilizaram metodologias semelhantes, (RSE’s em 
parcelas pequenas) após incêndios, em outras partes 
do mundo. Porem, é necessário ter em atenção a pouca 
profundidade do solo nas encostas íngremes da área 
de estudo e os elevados teores de matéria orgânica 
nas perdas de sedimentos observadas. 
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RESUMO: Numa área ardida do concelho de Sever do Vouga, foi estudada as perdas de quatro nutrientes (cálcio, magnésio, 
potássio, sódio) por escorrência superficial à escala de microparcela. Foram selecionadas três encostas queimadas, com 
dois tipos de floresta (plantações de eucalipto e pinheiro bravo) e dois tipos de geologia (granito e xisto). Foram analisadas 
amostras de escorrência referentes aos primeiros 6 meses após incêndio e, ainda, amostras de cinza e solo (camada de 0-2cm 
de profundidade). As concentrações de nutrientes foram determinadas por espectroscopia atómica.
As amostras de cinza apresentaram maiores concentrações de cálcio, enquanto as do solo apresentaram maiores 
concentrações de potássio. Porém, nem as amostras de cinza nem as amostras do solo revelaram diferenças relevantes 
entre as três encostas queimadas. O potássio também foi o elemento que registrou maiores perdas por escorrência em todas 
as encostas. Quanto às diferenças entre as encostas, o pinhal teve menores perdas que os dois eucaliptais, e o eucaliptal 
em xisto menores perdas que o eucaliptal em granito. Estas diferenças estavam sobretudo relacionadas com diferenças nas 
quantidades de escorrência superficial e não com diferenças nas concentrações dos nutrientes. 

Palavras-chave: escorrência, erosão, incêndios florestais, nutrientes.

ABSTRACT: In a recently burnt area in the municipality of Sever do Vouga, north-central Portugal, the losses of four soil nutrients 
(potassium, calcium, sodium, magnesium) by overland flow were studied at the micro-plot scale. Three hillslope slopes were 
selected with two types of tree plantations (Eucalyptus Globulus and Maritime Pine) and two types of parent material (granite 
and schist). This study analyzed the overland flow samples collected during the first six months after the wildfire as well as 
samples of the ash layer and upper soil layer (0-2cm depth) collected immediately after the fire. The laboratory analysis of the 
samples involved digestion with acids and determination of nutrient concentrations by atomic spectroscopy.
Calcium attained the highest concentrations in the ash samples as opposed to potassium in the soil samples. Nutrient 
concentrations in neither ash nor soil samples differed markedly between the three hillslopes. Potassium was also the 
nutrient that revealed the highest losses by overland flow at all three sites. Nutrient losses were markedly lower for the pine 
than eucalypt slopes and for the eucalypt slope on schist than on granite. These differences were primarily due to differences 
in runoff amounts.
Keywords: erosion, nutrients, overland flow, forest wildfire.



48 Perdas de Nutrientes por Escorrência Superficial em Três Encostas Florestais Recentemente Ardidas

O texto deste artigo foi submetido para revisão e possível publicação em Março de 2012, tendo sido aceite pela Comissão de Editores Científicos 
Associados em Abril de 2012. Este artigo é parte integrante da Revista Recursos Hídricos, Vol. 33, Nº 1, 47-59, Maio de 2012.
© APRH, ISSN 0870-1741 | DOI 10.5894/rh33n1-4

1. Introdução
Em Portugal, na última década assistiu-se a um 
elevado número de incêndios florestais e de área 
ardida (DUDF, 2011). São vários os trabalhos (Trabaud, 
1994; Thomas et al., 1999; Johnson et al., 2007) 
que indicam que os incêndios florestais provocam 
perdas de nutrientes, através de um conjunto de 
processos: volatilização, lixiviação para camadas 
mais profundas, e erosão tanto eólica como hídrica. 
A combustão da vegetação e da manta morta provoca 
a perda de nutrientes diretamente para a atmosfera 
por volatilização (Trabaud, 1994, Yildiz et al., 2010). 
Dependendo sobretudo da severidade do fogo, pode 
ainda levar à formação de uma camada superficial 
de cinzas rica em nutrientes e facilmente erodível 
(Thomas et al., 1999; Malvar et al., 2011). O fogo pode 
ainda provocar várias alterações nas propriedades do 
solo, que resultam numa diminuição da capacidade de 
infiltração da água e, consequentemente, num aumento 
de escorrência superficial e da sua capacidade de 
transporte de sedimentos e nutrientes (Thomas et al., 
2000b; Ferreira et al., 2005; Shakesby, 2011). 
A mobilização de nutrientes após incêndio tem sido 
quantificada por vários autores em todo o mundo. 
Exemplos são Yildiz et al. (2010) na Turquia, Kutiel e 
Naveh (1987) em Israel, Trabaud (1994) em França, e 
Johnson et al. (2007) nos Estados Unidos da América. 
Em Portugal, apenas Thomas et al. (2000b) e Ferreira 
et al. (2005) estudaram as perdas de nutrientes, sob 
forma permutável e dissolvida, por escorrência ao 
longo de um curto período contínuo de monitorização.
O presente trabalho tem como principal objetivo a 
quantificação das perdas, por escorrência superficial, 
dos nutrientes sódio, potássio, cálcio e magnésio (Na+, 
K+, Ca2+ e Mg2+). O estudo foca nas perdas totais durante 
os primeiros 6 meses à escala de microparcela e 
pretende comparar as perdas para os dois principais 
tipos de floresta na Região Centro (plantações de 
eucalipto e pinheiro bravo) e os dois principais tipos de 
rocha (granito e xisto). 

2. Área de estudo
A área de estudo localiza-se na Ermida, concelho de 
Sever do Vouga (Figura 1), onde ocorreu um incêndio 
a 26 de Julho de 2010, que consumiu 295 hectares 
de floresta (DUDF, 2011). Este incêndio apresenta 
características visíveis de severidade moderada, com 
as copas das árvores parcial a totalmente afectadas, 

cinzas de cor preta e a camada orgânica do solo 
amplamente consumida (Keeley, 2009). A área está 
inserida na Bacia Hidrográfica do Rio Vouga, situando-
se a Norte do rio Vouga, (40˚43’N, 8˚20’O). O clima 
é mesotérmico (temperado) húmido, com estação 
seca no Verão, a qual é moderadamente quente mas 
extensa (classificado como CSb, Köppen (1936)) (DRA 
– CENTRO, 2002). A temperatura média anual é de 
14,9˚C (estação de Barragem de Castelo Burgães, 
13km a Norte da área de estudo, a 306 m de altitude), 
e a precipitação média anual é de 1609 mm (estação 
udométrica de Ribeiradio, a 228m de altitude e a 4,5km 
a Este da área de estudo) (SNIRH, 2011). A vegetação 
arbórea predominante é constituída por eucalipto 
(Eucalyptus globulus) e pinheiro bravo (Pinus pinaster). 
Os solos são predominantemente Cambissolos e 
Leptossolos Húmicos (WRB, 2006), possuindo uma 
textura variável (SSS, 1975) e com a rocha mãe de 
granito ou xisto (Tabela 1).

Figura 1 - Área de estudo.

3. MaterIal e Métodos
3.1. Desenho experimental

Na área de estudo foram escolhidas três encostas 
de declives acentuados, de acordo com o tipo de 
vegetação florestal predominante e geologia: (i) a 
encosta Eucaliptal granito, (ii) a encosta Eucaliptal 
xisto, e (iii) a encosta Pinhal xisto, na base da bacia 
(Figura 1).
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Eucaliptal 
granito

Eucaliptal 
xisto

Pinhal 

xisto

Vegetação 
florestal 
predominante

Eucalyptus 
globulus

Eucalyptus 
globulus

Pinus 
pinaster

Coordenadas
40º43’N

8º21’O

40º43’N

8º20’O

40º43’N

8º20’O

Altitude (m) 222 223 151

Declive das 
microparcelas 20˚ 17˚ 26.7˚

Densidade 
aparente (g/cm3) 0.71 ± 0.11 0.78 ± 0.19 0.73 ± 0.13

Textura [0-2] cm Franco-
arenoso Franco

Franco-
argilo-

arenoso

Areia (%) 61.3 44.7 53.6

Limo (%) 24.3 33.8 25.1

Argila (%) 14.4 21.5 21.3

Área das 
encostas (m2) 154 96 83.8

Tabela 1 - Características gerais das encostas estudadas.

As perdas de nutrientes, associadas à escorrência 
superficial, foram avaliadas através de três 
microparcelas, em cada uma das três encostas. 
Cada microparcela possuí uma área projetada de  
0,5m x 0,5m (0,25m2), com declives semelhantes entre 
si (Figura 2a e Figura 2b). Todas as parcelas estão 
conectadas por mangueiras a tanques de 30L, para 
recolha da escorrência.
A área de estudo foi monitorizada durante os 
primeiros seis meses, logo após o incêndio. O período 
de amostragem, que decorreu entre 08/09/2010 e 
23/02/2011, foi condicionado pela reflorestação de 
algumas encostas, tendo sido construídos terraços, o 
que por sua vez implicou a remoção das microparcelas 
e interrupção do estudo.

Figura 2 - Parcelas da área de estudo. (a) microparcela 
e tanque de recolha de água de escorrência; (b) 
pormenor da microparcela.

a)

b)
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3.2. Recolha de amostras

A precipitação total e a sua intensidade foram 
monitorizadas através de quatro pluviómetros 
totalizadores, e três pluviómetros automáticos 
distribuídos pela área de estudo. Ao longo do período 
de amostragem, a precipitação cumulativa foi de 
1217mm, correspondendo a 84% do total do respetivo 
ano hidrológico (1445mm).Desde a data do incêndio 
até à primeira amostragem não ocorreram eventos de 
chuva relevantes. Durante o período de amostragem, 
devido a problemas logísticos, não foi possível 
monitorizar o segundo maior evento de precipitação 
(162mm), que ocorreu a 03/11/2010.
As medições de precipitação acumulada e recolha das 
amostras de escorrência tiveram início a 25/08/2010, e 
foram efetuadas periodicamente, em intervalos de 1 a 
2 semanas, dependendo da ocorrência de precipitação, 
através de udómetros totalizadores e da escorrência 
retida nos tanques, respetivamente.
As amostras de escorrência foram recolhidas em 
garrafas de 0,5L de polietileno, previamente lavadas 
com HCl (20%), e transportadas em arcas térmicas 
para o laboratório, onde foram armazenadas a 4ºC. 
Para análise laboratorial foram selecionadas as 
amostras correspondentes aos dois maiores eventos 
de precipitação de cada mês. A totalidade das 
amostras analisadas neste trabalho tem associada 
uma precipitação total de 962mm (79% do total de 
precipitação do período de monitorização).
As amostragens de cinza e solo foram efetuadas ao 
longo de um transeto representativo da encosta, com 
cinco pontos equidistantes, desde a base até ao topo. 
As amostras de cinza foram recolhidas a 10/08/2010, 
em cada ponto do transeto, em parcelas de 0,5m2. 
A amostragem de solo foi efetuada após o fogo, a 
10/08/2010, e repetida no final do estudo, a 23/02/2011, 
tendo sido recolhidas numa parcela de 0,25m2. As 
amostras de cinza e solo foram secas ao ar.

3.3. Amostras de escorrência

Para a determinação de nutrientes nas amostras 
de escorrência, transferiu-se 0,1L de cada amostra 
recolhida no campo, para frascos de polietileno 
previamente lavados com HNO3 (20%). As amostras 
foram acidificadas com HNO3 concentrado para 
pH<2 e armazenadas a 4ºC, segundo o protocolo 
1060 APHA (1998), tendo uma validade de 6 meses. 
Posteriormente, as amostras foram digeridas com 
HNO3 e H2SO4, segundo o protocolo 3030 G de APHA 
(1998), usando material de teflon, em banho de areia 
a 250ºC. Para analisar o Na+ e K+ utilizou-se o método 
de Fotometria de Emissão de Chama (FEC), e para o 
Ca2+ e Mg2+ o método de Espectroscopia de Absorção 

Atómica (EAA). A perda de sedimentos foi determinada 
pelo método de gravimetria 2540 D- Sólidos Suspensos 
Totais (SST) (APHA, 1998).

3.4. Amostras de cinza e solo

A caracterização das cinzas foi realizada com uma 
amostra composta dos cinco pontos do traseto, com 
três réplicas por encosta. As amostras de cinza e solo 
foram digeridas, segundo o protocolo 3030 G de APHA 
(1998), e analisadas pelos mesmos métodos indicados 
nas amostras de escorrência. 
Para a caraterização do solo das diferentes encostas, 
quanto à textura e densidade, recolheram-se amostras 
ao longo três pontos de cada encosta. A textura foi 
determinada através do método internacional da análise 
mecânica e avaliada segundo os critérios da “United 
States Department of Agriculture” (USDA). Os valores 
de densidade de cada encosta foram determinados 
através da utilização de anéis de densidade, com um 
volume de 250 cm3.

3.5. Análise Estatística 

A normalidade dos dados foi avaliada através do teste de 
Shapiro-Wilk, resultando na sua rejeição. Porém, após 
a transformação dos dados, testou-se a significância 
das diferenças entre os dois tipos de floresta e entre 
os dois tipos de geologia, tanto no que diz respeito às 
concentrações das amostras de cinza e solo como às 
perdas por escorrência superficial. Utilizou-se o teste t 
de Student e o teste de Mann-Whitney (α≤0,05). Testou-
se ainda as relações entre as perdas de nutrientes nas 
três encostas e as suas relações com as quantidades 
de escorrência superficial, precipitação, intensidade 
da precipitação e perdas de sedimentos através de 
coeficiente de correlação de Spearman.

4. resultados e dIscussão
4.1. Nutrientes no solo e nas cinzas

Logo após o incêndio, os primeiros dois centímetros 
dos solos das três encostas apresentaram teores 
bastante semelhantes dos quatro nutrientes (Figura 3). 
Na comparação por tipo de geologia, os dados relativos 
à primeira amostragem não apresentaram diferenças 
significativas para os quatro catiões, já na segunda 
amostragem existiram diferenças significativas para 
o Na+. Na comparação por tipo de vegetação florestal 
verificou-se diferenças significativas para o K+, na 
primeira amostragem, enquanto que na segunda 
não existiram diferenças. Concluindo-se assim, que 
a diferente geologia e tipo de vegetação florestal 
não induzem diferenças notórias no teor dos quatro 
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nutrientes na camada superficial de solo. Estes 
resultados são concordantes com os obtidos por 
Neary et al. (2005), e eram de certa forma expectáveis 
atendendo à severidade moderada do incêndio e às 
elevadas temperaturas de volatilização dos nutrientes 
(K+>760ºC; Na+>880ºC; Mg2+>1107ºC e Ca2+>1240ºC) 
(Ferreira et al., 2009).
Dos quatro catiões analisados no solo, o K+ é o 
mais abundante, sendo o Na+ o minoritário. Entre 
os dois momentos de amostragem ao solo, não 
houve uma variação significativa nas concentrações 
dos nutrientes analisados, exceto o Ca2+, cujo teor 
aumentou ligeiramente em todas as encostas. Uma 
possível justificação para este incremento de Ca2+, nas 
encostas queimadas, poderá ser a sua migração da 
camada de cinzas, rica neste nutriente, para a camada 
de solo.
Na Figura 3 observa-se que, comparativamente ao 
solo, as cinzas possuem concentrações mais elevadas 
de nutrientes, exceto de K+, cujo valor é cerca de 20% 
inferior ao registado no solo. O Ca2+ é o nutriente mais 
abundante nas cinzas e, na encosta Pinhal xisto a sua 
concentração chega a ser 10 e 18 vezes superior ao 
encontrado no solo, na amostragem final e inicial, 
respetivamente. Comparativamente a esta encosta, 
as encostas de Eucaliptal granito e Eucaliptal xisto 
apresentam valores de Ca2+ 1,5 e 1,8 vezes inferiores, 
respetivamente. No entanto, estatisticamente não se 
encontra diferenças significativas para este nutriente, 
entre as cinzas do eucaliptal e do pinhal.

Na camada superficial de cinza de eucaliptal, Khanna 
et al. (1994) encontraram elevadas concentrações 
totais dos quatro catiões, sendo o Ca2+ predominante. 
Ferreira et al. (2005) obtiveram resultados semelhantes 
nas cinzas de pinhal, para a fração permutável. Todavia, 
enquanto no presente estudo a ordem de abundância de 
nutrientes nas cinzas é Ca2+>K+>Mg2+>Na+, em ambos 
os estudos anteriormente citados as quantidades de 
Mg2+ foram superiores às de K+.
De modo geral, a encosta de Pinhal xisto revelou as 
maiores concentrações de nutrientes nas cinzas. 
O Na+, no entanto, foi uma exceção com maiores 
concentrações nas cinzas da encosta Eucaliptal 
granito (1,96g/kg cinza bs).
Ribeiro et al. (2002) estudaram a decomposição 
da manta morta de Eucalyptus globulus, na região 
centro de Portugal. Os referidos autores obtiveram 
uma concentração de Ca2+ (16,5 mg.g-1) semelhante 
às encontradas neste trabalho, para as cinzas dos 
dois eucaliptais. Esta similaridade sugeriu que as 
quantidades elevadas de Ca2+ observadas nas cinzas 
possam ter origem na manta morta existente antes 
do incêndio. Já Nunes et al. (2010) quantificaram os 
teores de vários elementos na caruma de pinheiro 
bravo, encontrando também elevados valores de Ca2+. 
A comparação dos teores de Ca2+ nos estudos Nunes  
et al. (2010) e Ribeiro et al. (2002), sugeriu que os teores 
de Ca2+ sejam mais elevados nas folhas de eucalipto 
do que nas agulhas do Pinheiro Bravo. Contudo, 
neste trabalho observa-se uma concentração Ca2+ 

Figura 3 - Concentrações médias de nutrientes nas cinzas (g/kg cinza bs) e no solo 
superficial (0-2 cm: g/kg solo bs) no primeiro e sexto mês pós-fogo.
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mais elevada (22,78 g/kg) nas cinzas da encosta de 
pinhal, comparativamente às cinzas das encostas de 
eucaliptal.
Relativamente aos restantes nutrientes, os resultados 
obtidos por Nunes et al. (2010) e Ribeiro et al. (2002) 
diferem, a nível quantitativo dos valores registados 
neste trabalho, mas assumem a mesma ordem de 
teores, com Ca2+>K+>Mg2+.

4.2. Valores globais de escorrência e perdas de 
nutrientes e sedimentos

A encosta Eucaliptal xisto é a que possui o maior 
coeficiente de escorrência médio (33%). É também nesta 
encosta que se verifica a maior mobilização de nutrientes  
(vide Tabela 2). Na comparação da encosta Eucaliptal 
xisto com a Eucaliptal granito verifica-se que as 
perdas de nutrientes, entre as duas encostas são 
significativamente diferentes, para todos os catiões, 
exceto o Mg2+(p_value=0,67). Por tipo de vegetação 
florestal as perdas de nutrientes ocorrem de modo 
similar para o Ca2+ (p_value=0,10) e o Mg2+ (p-value= 
0,51), enquanto que para os restantes catiões as 
perdas destes entre as encostas de Eucaliptal xisto e 
a de Pinhal xisto apresentam diferenças significativas. 
A menor mobilização registada do K+ e do Ca2+ é na 
encosta de Eucaliptal granito, enquanto que para o Na+ 
e Mg2+ tal acontece na encosta de Pinhal.
Dos quatro nutrientes analisados, o K+ é o mais 
mobilizado em todas as encostas. Em oposição o Mg2+ 
é o que menos perdas, por escorrência, apresentou. 
Este resultado contradiz o que Thomas et al. (1999) 
verificara em sedimentos, e Thomas et al. (2000b) e 
Ferreira et al. (2005) observaram em escorrências, os 
quais reportam maiores perdas associadas ao Ca2+. 
As diferenças podem ser atribuídas ao fato de, nestes 
casos, terem sido determinadas as concentrações da 
fracção solúvel e permutável dos nutrientes, enquanto 
no presente estudo se determinaram as totais. Sendo 
assim, e segundo refere Costa (2004), o K+ encontra-
se no solo numa percentagem mínima na forma 
permutável (1 a 2%), enquanto o Mg2+ e principalmente 
o Ca2+, estão em maiores quantidades nesta forma, 
logo as amostras de escorrência terão um teor mais 
elevado de K+ na forma total, uma vez que o solo deste 
estudo é rico neste nutriente. 
Embora exista no solo de 0-2 cm um maior teor 
de Mg2+ em comparação com o Na+, o Mg2+ possui 
menores perdas, indicando que é um nutriente pouco 
mobilizado, o que está de acordo com Soto e Diaz-
Fierros (1993), que obtiveram uma rápida mobilização 
para os nutrientes monovalentes, Na+ e K+, em 
comparação aos bivalentes, Ca2+ e Mg2+.
Quanto à influência do tipo de geologia na perda de 
sedimentos e nutrientes, verifica-se que os valores 

mais elevados registam-se na encosta Eucaliptal xisto. 
As diferenças mais expressivas entre as encostas de 
Eucaliptal xisto e Eucaliptal granito estão associadas 
ao volume de escorrência.
Os solos graníticos possuem percentagens significativas 
de areia na sua textura, o que lhes confere maior 
vulnerabilidade à erosão, e consequentemente, à perda 
nutrientes sob a forma particulada. Estes efeitos devem 
ser mais notórios à escala de encosta, do que à pequena 
escala, em que se focou este estudo. Presume-se que, à 
escala da microparcela (0,25m2), a elevada percentagem 
de areia (61,3%) no solo da encosta Eucaliptal granito, 
deverá ter conferido uma maior capacidade de infiltração 
da água no solo, comparativamente à encosta Eucaliptal 
xisto. Este fato traduz-se numa diminuição do coeficiente 
de escorrência, explicando assim a diferença observada 
deste parâmetro entre as duas encostas.
No que concerne à influência do tipo de vegetação 
florestal na perda de nutrientes e sedimentos, observa-
se que, a encosta de Eucalipto xisto apresenta valores 
mais elevados quando comparada com a de Pinhal xisto. 
Este facto foi também constatado por Thomas et al. 
(2000b), que determinaram os nutrientes, em amostras 
de escorrência, de ambos tipos de espécie florestal, 
em parcelas de 16 m2. No referido estudo, os maiores 
valores de escorrência registaram-se no pinhal; em 
oposição, neste trabalho verificou-se que tal acontecia 
na encosta de eucalipto.
Associam-se as menores perdas de sedimentos 
registadas na encosta Pinhal xisto, ao menor 
coeficiente de escorrência, e também ao importante 
papel desempenhado pela caruma de pinheiro, que 
caiu da copa das árvores após o incêndio. Esta camada 
de caruma poderá ter funcionado como mitigadora da 
erosão, retendo os sedimentos perdidos por escorrência 
superficial e minimizando assim os efeitos do impacto 
da chuva no solo, i.e. terá atuado como uma manta 
protetora. Este efeito foi observado anteriormente por 
Thomas et al. (2000a), que observaram um incremento 
na perda de sedimentos, quando se retirava a camada 
de caruma de pinheiro que revestia o solo.

4.3. Variação temporal da mobilização de nutrientes

4.3.1. Concentração de nutrientes nas amostras de 
escorrência

As concentrações de nutrientes nas amostras 
de escorrência são mais elevadas na primeira 
amostragem (Figura 4). Posteriormente, observa-se 
uma drástica diminuição das referidas concentrações, 
mantendo-se em níveis reduzidos no restante período 
de amostragem.
A encosta Eucaliptal xisto exibe os valores mais 
elevados de concentração, apresentando pontualmente 
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Encosta Coeficiente de 
Escorrência [%]

Taxa de perda 
de sedimentos* 

[mg/m2/mm]

Perda de nutrientes [mg/m2]

Na+ K+ Ca2+ Mg2+

Eucaliptal 
granito 24 51 1194 1520 724 553

Eucaliptal 
xisto 33 156 1891 5537 2542 1695

Pinhal xisto 22 107 877 1628 1156 390

* Perda de sedimentos por mm de precipitação

Tabela 2 - Escorrência superficial e perda de nutrientes e sedimentos nas microparcelas das 
encostas queimadas, durante os primeiros seis meses após o incêndio.

 Eucaliptal granito    Eucaliptal xisto    Pinhal xisto

Figura 4 - Concentração de nutrientes em amostras de escorrência recolhidas nas microparcelas das diferentes encostas.
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pequenos picos, mas nunca da mesma ordem de 
grandeza dos valores da primeira amostragem. A 
evolução temporal (qualitativa) dos nutrientes na 
escorrência das encostas Eucaliptal granito e Pinhal 
xisto é, regra geral, semelhante, exceto o Ca2+.
As curvas referentes ao Na+ apresentam uma 
tendência similar nas três encostas. Após o evento 
de 10/11/2010, as referidas curvas aproximam-se. 
Na última amostragem observa-se um novo pico de 
concentração.
O K+ é o nutriente que apresenta os valores mais 
elevados de concentração, sendo assim o nutriente 
mais mobilizado no decorrer desta monitorização. 
Nas três encostas, o Ca2+ apresenta concentrações 
temporalmente irregulares, entre 13/10/2010 

e 5/1/2011, assumindo depois uma tendência 
semelhante entre elas. Na encosta Pinhal xisto o 
valor mais elevado de Ca2+ ocorre na segunda data de 
amostragem, sendo de 28,7mg/L. A curva relativa à 
evolução temporal da concentração de Mg2+ apresenta 
um comportamento semelhante à do K+. Todavia, do 
ponto de vista quantitativo, as concentrações do catião 
monovalente são inferiores. 

4.3.2. Massa de nutrientes mobilizada

As perdas mássicas de nutrientes resultam da 
combinação de dois parâmetros: a concentração e 
a escorrência. Naturalmente que, os valores mais 
elevados verificados nas perdas mássicas são fruto 

 Eucaliptal granito    Eucaliptal xisto    Pinhal xisto

Figura 5 - Mobilização de nutrientes em amostras de escorrência recolhidas nas microparcelas das diferentes 
encostas.
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de concentrações e de volumes de escorrência 
igualmente elevados.
As curvas relativas à mobilização mássica de 
nutrientes apresentam uma maior variação temporal, 
do que as curvas de concentração. Na Figura 5 
observa-se que, ao longo do período de monitorização, 
as curvas de concentração de nutrientes apresentam 
um comportamento simples decrescente. Por outro 
lado, as curvas correspondentes à perda mássica 
são muito mais irregulares, apresentando diversos 
máximos e mínimos ao longo do tempo. Este 
comportamento advém dos volumes de escorrência. Já 
as concentrações de nutrientes máximas registaram-
se nos primeiros eventos, após o incêndio. Uma razão 
plausível para esta ocorrência é a contribuição da 
camada superficial de cinzas rica em nutrientes, que 
é facilmente erodida, e por isso é arrastada de modo 
preferencial pela escorrência nos primeiros eventos 
de chuva. 
Em cada evento, a perda de nutrientes é maior na 
encosta de Eucaliptal xisto, sendo mais notória no K+. 
As curvas correspondentes às encostas Eucaliptal 
granito e Pinhal xisto, exibem uma variação temporal 
e magnitude semelhantes. As maiores perdas de Na+ 
registaram-se entre a primeira e a amostragem de 
17/11/2010, na encosta Eucaliptal xisto. Após esta 
data, as perdas do referido nutriente são semelhantes 
nas três encostas, à exceção dos dois últimos eventos 
analisados. A encosta Eucaliptal xisto apresenta 
a maior mobilização de todos os nutrientes, mas 
também a maior inconstância temporal das perdas. 
Nas primeiras três amostragens a perda do Ca2+ nesta 
encosta equipara-se à de Pinhal xisto.
Ferreira et al. (2005) indicam que as maiores perdas de 
nutrientes (fração dissolvida) ocorrem nos primeiros 
quatro meses depois do incêndio; acrescentam 
ainda que os picos de perdas que surgem após este 
período encontram-se associados a grandes eventos 
de precipitação. Atendendo a que o período de 
monitorização deste estudo foi de seis meses, não 
foi possível confirmar as constatações dos referidos 
autores. No entanto, nas últimas amostragens, 
para eventos de precipitação mais elevados 
comparativamente aos das primeiras semanas logo 
após o incêndio, verificam-se valores semelhantes ou 
inferiores de perda de nutrientes. 

4.3.3. Evolução temporal dos factores que influenciam 
a perda de nutrientes

A evolução temporal da precipitação e da escorrência, 
nas microparcelas das encostas monitorizadas, 
pode ser visualizada na Figura 6. Na referida figura 
observa-se que os picos de escorrência geralmente 
correspondem aos de precipitação.

Quando comparadas as Figuras 5 e 6, verifica-se 
uma relação entre variação das perdas mássicas 
de nutrientes, a escorrência, a precipitação total e a 
intensidade da precipitação: sendo mais notória nas 
datas de 17/11/2010, 08/12/2010, 12/01/2011. 
Na Figura 7 estão representadas a precipitação e a 
perda de sedimentos. Verifica-se que as perdas de 
sedimentos são maiores na encosta Eucaliptal xisto 
e menores para a encosta Pinhal xisto. Nos dois 
primeiros eventos registam-se perdas de sedimentos 
semelhantes nas três encostas. O evento onde se 
registou a perda máxima de sedimentos, foi o terceiro 
e na encosta de Pinhal xisto. A este evento está 
também associado um pico de perda mássica de todos 
os nutrientes (à exceção do Ca2+) na referida encosta.
Geralmente, a grandes eventos de precipitação estão 
associados picos de intensidade, principalmente 
nos primeiros meses de amostragem (Figura 8). O 
evento em que se registou o valor mais elevado de 
intensidade (26,7mm/h), corresponde ao valor máximo 
de precipitação (181mm) e perda de sedimentos 
(Figura 7 e Figura 8).
As perdas de nutrientes e os valores de intensidade 
máxima em 30 minutos, apresentam a mesma 
tendência, apenas na encosta Eucaliptal xisto, e para 
os nutrientes Na+, K+ e Ca2+ (Figura 5 e Figura 8).
Os máximos de escorrência, de intensidade de 
precipitação e de perda de sedimentos ocorrem 
no evento de 08/12/2010. Após esta data, os três 
parâmetros apresentam uma tendência semelhante 
em qualquer uma das encostas avaliadas, sugerindo 
ter havido saturação do solo.

4.3.4. Coeficientes de correlação de Spearman 
(p<0.05) dos fatores que influenciam a perda de 
nutrientes

A escorrência produzida em cada encosta não tem um 
fator hidrológico associado que domine o seu regime, 
sendo os valores dos coeficientes de correlação 
de Spearman (r) (p<0.05) bastante elevados, tanto 
para a quantidade de precipitação, como para a sua 
intensidade. Nas encostas Eucaliptal granito e Pinhal 
xisto, a intensidade da precipitação é a que melhor 
se relaciona com a escorrência, com r=0,85 e r=0,84, 
respectivamente. Na encosta Eucaliptal xisto a 
escorrência está mais relacionada com a precipitação, 
do que com a sua intensidade, apresentando um r=0,84 
para um r=0,77, respetivamente.
Nas encostas de eucalipto é a precipitação que 
influencia a perda de sedimentos: r=0,629 para 
a encosta Eucaliptal granito e r=0,818 para a de 
Eucaliptal xisto. A intensidade da precipitação é a 
responsável pela variação registada na perda de 
sedimentos (r=0,79) na encosta Pinhal xisto. Este facto 
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Figura 6 - Evolução temporal da precipitação e escorrência nas microparcelas 
das encostas estudadas.

Figura 7 - Evolução temporal da precipitação e perda de sedimentos nas microparcelas 
das encostas estudadas.

Figura 8 - Evolução temporal da precipitação e intensidade máxima em 30 minutos.
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 Eucaliptal granito    Eucaliptal xisto    Pinhal xisto

pode dever-se à existência da camada protetora de 
caruma presente nesta encosta.
As melhores correlações entre os vários processos 
hidrológicos (escorrência, precipitação e I30) e a perda 
de nutrientes, ocorre na encosta Eucaliptal granito, 
mais especificamente com o Na+ e o K+. Todavia, para 
o processo de perda de sedimentos a perda de Ca2+ foi 
que apresentou a melhor relação com este (r=0,20). 
Na encosta Eucaliptal xisto o Ca2+ é o nutriente que 
tem a sua mobilização melhor correlacionada com os 
diferentes fatores hidrológicos, apresentando a menor 
correlação para os sedimentos (r=0,47) e a maior para 
o I30 (r=0,87). O Mg2+ possui os menores valores de 
correlação, sugerindo que sua a mobilização não é 
influenciada pelos fatores hidrológicos em questão.
A perda de nutrientes possui uma relação mais direta 
com a escorrência e a intensidade da precipitação. 

Neste estudo, as melhores correlações entre a perda 
de nutrientes e a I30 observam-se nas encostas de 
Eucaliptal granito com r=0,87 e na encosta Pinhal xisto 
com r=0,53. Na encosta Eucaliptal xisto os valores 
não diferem muito entre estes dois fatores, com uma 
diferença máxima de 0,13 para o K+.
As melhores correlações entre a perda de nutrientes 
e os sedimentos (Figura 9) ocorrem para a encosta 
Pinhal xisto, com r=0,67, r=0,78, r=0,80 e r=0,66, para o 
Na+, K+, Ca2+ e Mg2+, respetivamente. No entanto, estas 
correlações são dominadas pelo evento de 13/10/2010, 
no qual existe um pico de perda de sedimentos nesta 
encosta (Figura 7).
De forma geral, neste estudo é claramente visível 
a relação entre perda de nutrientes e os fatores 
escorrência e intensidade da precipitação. Na encosta 
Eucaliptal xisto as perdas de Ca2+ estão fortemente 

Figura 9 - Correlações da perda mássica de nutrientes com a perda de sedimentos.
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relacionadas com os diferentes factores estudados. 
Este resultado sugere que houve uma perda gradual 
das cinzas em vez de uma grande perda inicial 
resultando numa exaustão das cinzas.

conclusões
Os resultados obtidos no presente estudo sugerem que 
o tipo de floresta e geologia, num período de 6 meses 
após um incêndio, não induziram grandes diferenças no 
teor de nutrientes no solo de 0-2cm de profundidade. 
De um modo geral, tampouco existiu uma variação 
temporal notável no teor de nutrientes no solo ao longo 
do período de monitorização, exceto no caso do Ca2+, que 
mostrou um ligeiro aumento. Este incremento poderá 
dever-se à migração do Ca2+ da camada de cinzas para a 
de solo. As cinzas das três encostas, assim como o solo, 
não apresentaram diferenças relevantes, excepto para 
o Ca2+, onde a encosta Pinhal xisto possui teores deste 
elemento bastante mais elevados do que as encostas 
de eucalipto.
A encosta Eucaliptal xisto evidenciou à escala de 
microparcela, as maiores perdas de nutrientes que 
as outras duas encostas. Entre os quatro nutrientes, 
o K+ evidenciou as maiores perdas por escorrência 
superficial e o Mg2+ as menores perdas. Sendo assim, 
na comparação entre os dois tipos de floresta, verificou-
se as maiores perdas para os eucaliptais do que para o 
pinhal. Relativamente à influência do tipo de geologia, 
as maiores perdas de nutrientes ocorreram na encosta 
de xisto, do que na de granito. Em ambos os casos, as 
maiores perdas estão sobretudo associadas a maiores 
volumes de escorrência superficial.
Para se avaliar melhor a importância das perdas de 
nutrientes após-fogo por escorrência superficial, 
recomenda-se estudar também os outros fluxos do 
balanço de nutrientes, nomeadamente a deposição 
atmosférica dos nutrientes.
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ABSTRACT: The levels of pollution in water bodies are directly related to the health and welfare of the population that uses 
this water with different purposes. Events such as vegetation suppression, different uses (industrial, agricultural and domestic), 
sewage discharge, are some of the factors that mostly contribute to the depletion of such water resources, mainly in urban areas. 
The objective of this study was the physicochemical monitoring of the urban stretch Arroio dos Pereiras, located in Irati (Parana 
State, Brazil), in areas of low and medium human occupation. The relations between superface water quality and the use of urban 
soil in that region were also verified employing high resolution orbital images. The water quality parameters analyzed included 
pH, total solids, turbidity, dissolved oxygen (DO), biochemical oxygen demand (BOD), total and fecal coliforms (E. coli). The water 
in Arroio dos Pereiras presented, for most parameters, characteristics which were in accordance with the Brazilian Federal 
Legislation; however, total and fecal coliforms values were high above limits permitted by law, making the water unsuitable for 
use. The sewage discharge along the stretch evaluated was the main reason for the low quality of this water.
Keywords: Environmental monitoring; urban occupation; water quality

RESUMO: Os níveis de poluição dos corpos hídricos estão diretamente relacionados com a saúde e o bem estar da população que 
se utiliza desta água para diversos fins. Fatores como supressão da vegetação, usos diversos (industrial, agrícola e doméstico), 
descarte de esgoto, são alguns dos fatores que mais contribuem para a degradação desses sistemas hídricos, principalmente em 
áreas urbanas. O objetivo deste estudo foi o monitoramento físico-químico do trecho urbano do Arroio dos Pereiras, localizado no 
município de Irati (PR), em áreas de baixa e média ocupação populacional. Foram também verificadas relações entre a qualidade 
das águas superficiais e o uso do solo urbano na região do estudo, obtido por imagens orbitais de alta resolução. Os parâmetros 
de qualidade de água analisados incluíram pH, sólidos totais, turbidez, oxigênio dissolvido (OD), demanda bioquímica de oxigênio 
(DBO), coliformes totais e fecais (E.coli). As águas do Arroio dos Pereiras apresentaram, para a maioria dos parâmetros, 
características que se enquadram na legislação federal brasileira; entretanto, os valores de coliformes totais e fecais ficaram 
muito acima dos limites permitidos pela legislação, tornando a água imprópria para uso. Verificou-se que o principal contribuinte 
para essa má qualidade do corpo hídrico foi o descarte de esgoto doméstico observado ao longo do trecho avaliado. 
Palavras-chave: Monitoramento ambiental; uso e ocupação do solo; qualidade da água



62 Monitoring of the urban stretch of Arroio dos Pereiras (Brazil): Evaluation of Physico-chemical and Biological parameters

O texto deste artigo foi submetido para revisão e possível publicação em Janeiro de 2012, tendo sido aceite pela Comissão de Editores Científicos 
Associados em Abril de 2012. Este artigo é parte integrante da Revista Recursos Hídricos, Vol. 33, Nº 1, 61-73, Maio de 2012.
© APRH, ISSN 0870-1741 | DOI 10.5894/rh33n1-5

1. IntroductIon
Population growth, allied to the use and unplanned 
occupation of soil and lack of proper basic sanitation 
conditions, have generated significant impact to 
the water resources in urban areas along the years. 
Several authors have frequently reported on the 
effects of urbanization on the water behavior as well 
as alterations of the natural characteristics of such 
systems. Suppression of vegetal cover, home and 
industrial sewage disposal, contamination through 
chemical pollutants and pathogenic agents, silting, 
eutrophication, are some of the elements related to 
river and lake degradation (Farias, 2006; Mizutori, 
2009; Strobl and Robillard, 2008; Terra et al., 2009.).
The fact that most of the Brazilian population 
live in urban areas has direct implications on the 
intensification of the use of rivers and water springs 
around these areas. This demand reflects directly 
in the reduction of water flow and consequently the 
increase in the pollutants concentration. According to 
Cunha, Rosman and Monteiro (2003), if the pollutant 
release occurs in water bodies with high depuration 
power such as bays and coastal areas, the risk of 
contamination is reduced (also because of the high 
dilution of such pollutants), otherwise, the population 
exposure to contaminated water is high (in the case of 
small rivers that cross urban areas).
The degradation of water sources leads to the 
necessity of monitoring the water quality, in order to 
measure the anthropogenic action on these systems. 
According to Sanders et al. (1983) cited by Strobl and 
Robillard (2008), “water quality monitoring refers to 
the acquisition of qualitative information, which is 
representative of physical, chemical and biological 
characteristics of a water body throughout space and 
time”. Cunha, Rosman and Monteiro (2003) claim that 
“monitoring and pollution control programs in water 
systems are able to reduce water quality degradation”, 
being necessary to develop “efficient methodologies 
to better assess the impacts and then act in order 
to minimize the pollution effects.” Therefore, the 
monitoring of physicochemical parameters of these 
systems is an essential element in water resources 
management processes. The resulting data is 
fundamental in planning and elaboration of mitigating 
measures regarding pollution control and sustainable 
management.

The monitoring of water quality involves actions, such 
as project of the net monitoring (definition of places 
and frequency of sampling), laboratory analyses 
(quality control, operational procedures, water quality 
index, and modeling), treatment and analysis of data 
to the use of the information gathered (SANDERS  
et al. (1983) cited by STROBL and ROBILLARD (2008)). 
Regardless the objectives of the monitoring project 
and the budget, common sense must prevail when 
choosing places and sampling frequency. The places 
from where samples are collected, for example, must 
be representative regarding pollution spots (sewage 
disposal) found in the water source under study.
Regarding the frequency of sampling, Strobl and 
Robillard (2008) point out that the higher the variation 
verified in the water quality parameters, the larger the 
number of samples needed to determine statistically 
representative behavior of the system under study.  
The variables which characterize the water quality may 
include physical parameters (dissolved oxygen, water 
temperature, turbidity, total solids), chemical (organic 
matter, pH, total phosphorous, total and ammonia 
nitrogen) and biological (total and fecal coliforms 
presence) (Plummer and Long, 2007; Thornes, 1984). 
Even if, in practice, it is not possible to determine all 
the interesting water quality parameters, resources 
such as modeling and statistics tools can help to obtain 
information related to the scenario under study (Strobl 
and Robillard, 2008).
The relations between soil use and water are clearly 
demonstrated in several other studies such as Freitas 
(2000) and Gergel et al. (2002). According to these 
authors, the conversion of forest areas, mainly in 
agricultural or urban areas, has been associated to 
decrease in its quality.
Within this perspective, this study aims at identifying 
the main factors which affect water quality in the 
Arroio dos Pereiras, in Irati (Parana State, Brazil). 
Arroio dos Pereiras is an affluent of the Antas River 
and is part of the Tibagi River watershed. The central 
region of Irati comprises part of the Arroio dos Pereiras 
catchment and the part near its spring is characterized 
by agricultural area and growing occupation, with 
increasing number of buildings and suppression 
of natural vegetation (Scariot and Maia, 2009). The 
region nearest to the watershed drainage area is 
mainly covered in commercial, public and residential 
buildings, which already justify the environmental 
diagnosis of occupation of such area.
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2. MaterIal and Methods
The study was developed in the Arroio dos Pereiras 
catchment, located in the urban area of Irati-PR 
(25º27’56”S, 50º37’51”W) covering an area of 3.5 Km2 
(Vaeza et al., 2010). Arroio dos Pereiras has a estimated 
population of 4751 inhabitants (within its 3.5 Km2). 
According to the classification of bodies of water by 
the Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA 
(Environmental National Committee) (2005), the Arroio 
dos Pereiras is classified as Class 3 (may be used, for 
instance, for human consumption, after traditional 
or advanced treatment). This study comprised the 
monitoring of the following physicochemical parameters 
of the effluent at three different points (Figure 1): pH, 
total solids (fixed plus dissolved), turbidity, dissolved 
oxygen (DO), biochemical oxygen demand (BOD), total 
and fecal coliforms (E. coli). Sampling and analysis 
of the effluents were carried out according to the 
Standard Methods for the Examination of Water and 
Wastewater (1998). All campaigns were carried out 
only after a minimum period of 48 hours after the last 
precipitation.
Table 1 shows the location and coordinates of the three 
sampling points.

Literature review points out to the non existence of 
a single methodology to be used in the water quality 
monitoring project. Besides that, budget (regarding 
collection and analysis costs, mainly) is many times 
one of the factors to establish the logistics of the 
project (Strobl and Robillard, 2008). In this study, the 
points were chosen due to the urban occupation of 
the stretch (from the lowest – point 1 – to the highest 
– point 3) representing strategically the parameter 
investigations.
Eight campaigns (all in the morning shift) were 
carried out altogether from May/2010 to March/2011. 
Collection dates and other relevant information are 
presented in Table 2. The parameters analyzed, as well 
as the methods used in laboratory are in Table 3.
For this study, the river was examined throughout the 
stretch being assessed, aiming at identifying possible 
causes of pollution (point and diffuse sources), in 
order to contribute with better results interpretation. 
Data was related to results of soil use and occupation 
obtained by Vaeza et al. (2010) using high resolution 
satellite Quickbird II images, through which a detailed 
map of use and occupation of the Arroio dos Pereiras 
watershed was obtained (Figure 2).

Figure 1 - Location of Arroio dos Pereiras Watershed and points 1, 2 and 3 
sampled in the urban stretch of Irati (Paraná, Brazil).
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Table 2 - Sampling period in the Arroio dos Pereiras.

Season of the year Campaign sequence Date

Fall 1 12/05/2010

Fall 2 09/06/2010

Winter 3 30/06/2010

Winter 4 12/08/2010

Winter 5 15/09/2010

Spring 6 04/11/2010

Summer 7 22/02/2011

Summer 8 16/03/2011

* Before joining the Antas River.

Table 3 - Parameters analysed and laboratory methods.

a uT – Turbidiy units
 b MPN – most probable number of coliforms

Parameter Unit Method

BOD5 mgO2.L
-1 Oxymetric

pH  pH Units Potentiometric

Turbidity uTa Nefelometric

Total Coliforms MPNb/100mL Membrane filters

Fecal Coliforms MPN/100mL Membrane filters

Total Solids mg.L-1 

Oxigênio Dissolvido mgO2.L
-1

Table 1 - Data regarding the occupation and geographical location of sampling 
points in the Arroio dos Pereiras.

Point Location Coordinate

Latitude Longitude

1 Region with the least urban 
occupation – beginning of the 
urban stretch of the river

25º28'40,25'' S 50º38’33,20’’ O

2 Central region of the urban 
stretch

25º28'25,87'' S 50º38'50,48'' O

3 Region with high urban 
occupation – end of the river 
stretch*

25º28'05,69'' S 50º38'48,88'' O

* Before joining the Antas River.
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Figure 3 - Turbidity values for the three points of the stretch evaluated (uT).

Source: Adapted from Vaeza et al. (12).

Figure 2 - Detailed use of urban soil at Arroio dos Pereiras watershed and sampling points location.
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3. results and dIscussIon 

3.1. Turbidity

The turbidity of a water sample is the intensity 
attenuation degree that a light beam suffers when 
crossing it due to the presence of suspended solids, 
such as organic particles, for example algae and 
bacteria, as well as inorganic particles such as sand 
and clay (Piveli and Kato, 2005).
Figure 3 presents the turbidity values obtained in 
laboratory analyses for the three points evaluated (in 
8 campaigns). The Act n. 357 from CONAMA (2005) 
sets limits of turbidity of 40 uT for freshwater class 
1 and 100 uT for classes 2 and 3. According to figure 
3, turbidity values are under the limit set by law. The 
graph also shows that there is no correlation between 
turbidity values and sampling points.
The variation of turbidity values found can be related 
to several causes, for example, erosion of the river 
margins, industrial and domestic sewage disposal, 
inadequate disposal of solid waste, among others 
(Piveli and Kato, 2005).
Despite the results being within the permitted values, 
turbidity values determined might be sufficient to cause 
aesthetic damage to the water body, interfering in water 
coloration and hampering algae photosynthesis. 

3.2. Total solids

Industrial and domestic discharges contribute to this 
kind of pollution. When in excess in water bodies, 
they might cause alterations in taste and turbidity, 
generating aesthetic problems and damaging 
photosynthetic activity. 

The Act n. 357 from CONAMA (2005) establishes  
500 mg L-1  dissolved total solids as a pattern for 
maximum emission in freshwater classes 1, 2 and 
3. Thus, as shown in figure 4, all the values obtained 
(for the three points and in all campaigns) are within 
the law limits (remembering these values comprise 
fixed plus dissolved solids). Again, no correlation was 
verified between the total solids values and sampling 
points.
The values found for total solids can have their causes 
explained by the erosion in the river margins, leaching 
of compounds present in the soil, solid residue 
discharge, industrial and domestic effluents disposal, 
among others. The total solids show direct relationship 
with turbidity (because the suspended solids). As the 
values obtained for total solids are within the law limits, 
the Arroio dos Pereiras presents no cause or source of 
concern for significant alteration of such parameter. 

3.3. pH

The pH represents the potential of ion hydrogen activity 
in water (H+) in a logarithmic form, which initially results 
from the water molecular dissociation, and then is joined 
by hydrogen ions coming from other sources such as 
industrial/domestic effluents. Therefore, it indicates the 
acidity or alkalinity of a sample (Piveli and Kato, 2005).
The influence of such parameter is of great importance, 
as at determinate pH bands the precipitation of toxic 
chemical elements such as heavy metals occurs, and 
this might also interfere in the nutrients solubility.
The pH bands restrictions are established according 
to the natural water classes. The Act n. 357 from 
CONAMA (2005) permits moderate distance from the 
neutrality values (pH 7.0).

Figure 4 - Total solids values at the three points in the river stretch evaluated  (mg L-1). 
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The results obtained for the parameter pH in Arroio 
dos Pereiras water, at the three points, during the 
monitored period are shown in figure 5.
According to the graph, the Arroio dos Pereiras water 
presented an average of 7.5 for this parameter, with 
maximum and minimum pH values 7.8 (point 1) and 7.0 
(point 2), respectively.
The results found for the parameter pH were similar 
throughout the monitoring period. There was a little 
variation regarding collections and sampling points, 
and the average values were close to the neutrality, 
according to the recommendation of CONAMA Act 357 
(2005).

3.4. Dissolved oxygen

Oxygen present in the atmosphere dissolves in natural 
water due to the partial pressure difference. The 
introduction of molecular oxygen in water occurs at the 
surface level depending on the hydraulic and velocity 
characteristics, in rivers for example, this reaeration 
rate is more accentuated (compared to a dam or lake), 
due to the river speed (and consequent turbulence) 
(Piveli and Kato, 2005).
Another source of oxygen in water is the algae 
photosynthesis, however, this source is less significant 
in streams, and might have lower significance when the 
water body presents high color and turbidity, preventing 
the sun rays to pass and allow photosynthesis. 
Dissolved oxygen is a parameter of extreme relevance 
in the classification of natural water by the law and 
also in the use in auto-purification models in water 
bodies (Piveli and Kato, 2005).
In this study, data obtained in the campaigns are 

presented in Figure 6.
Points 1 and 2 present similar DO values (average 
8.4 and 8.2 mg L-1 for all 8 campaigns, respectively). 
When evaluating the interval between points 1 and 
2 (stretch 1-2), sewage discharge from point and 
diffuse sources was identified, cooperating with the 
increase in organic matter at this stretch. However, 
it could be seen that the domestic sewage disposal 
was not sufficiently high to promote significant oxygen 
depletion. Hydraulic falls in the stretch (river water 
turbulence) and the entrance of dissolved oxygen 
coming from an affluent (spring) found in the same 
stretch are likely to have contributed to the self-
depuration of the water, resulting in a certain balance 
between oxygen consumption sources and production 
sources in the water evaluated.
In the stretch 2-3 (between points 2 and 3), contrary 
to what had been observed in stretch 1-2, the DO 
consumption rate was superior to the production 
rate, causing significant reduction in the average 
of such parameter (5.8 mg L-1 for all 8 campaigns). 
In fact, significant domestic sewage discharge was 
identified between points 2 and 3 (Figure 7), taking 
into consideration the low river flow (the average flow 
rates measured in points 1, 2 and 3 were 1.89; 2.82 
and 1.62 m3 s-1, respectively).
As it can be seen in Figure 2, there is a significant 
change in the density of the area built around point 3, 
which also explains the tendency presented in the DO 
values reduction.
The inadequate disposal of domestic solid wastes at 
the river margins together with the reduction in the 
riparian forest at the stretch 2-3 (Figures 8a and 8b) 
compared to the stretch 1-2 must have also contributed 
to the reduction in DO values.
When the organic matter present in the sewage is 
disposed in a water body, it creates the necessary 

Figure 5 - The pH values obtained at the three points under study (pH units). 
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conditions to the growth of aerobic decomposer 
microorganisms, which are fed by this organic load 
and consume the dissolved oxygen of the environment. 
Thus, the soluble organic matter provokes dissolved 
oxygen depletion in the water. 
In the study of Arroio dos Pereiras water, results were 
compatible with class 3 in sampling points 1, 2 and 3, 
based on the CONAMA 357 Act (2005), as the results 
were higher than 4 mg L-1 in all points. All results met 
law requirements, however, by only analyzing dissolved 
oxygen it is not possible to reach conclusions about the 
quality of the water body.

3.5. Biochemical Oxygen Demand (BOD)

The biochemical oxygen demand (BOD) is the amount 
of oxygen needed to oxydize biodegradable organic 
matter present in water. In Arroio dos Pereiras, the 

main source of organic matter in the water is the 
domestic sewage discharge (there is no industrial 
activity in the neighborhood).
The BOD5 corresponds to the biodegradable fraction 
of compounds present in a sample which is kept five 
days at 20ºC. The results are obtained through the 
difference between dissolved oxygen values at the 
beginning and at the end of the incubation period. 
The larger the amount of biodegradable organic 
matter in the samples, the higher is the oxygen 
consumption during the incubation time (five days) and 
therefore, higher the BOD value (Piveli and Kato, 2005).  
Figure 9 shows the evolution of BOD values in the 
Arroio dos Pereiras along the three points.
As it had been expected (from the DO values 
observation), the BOD values increased along the river, 
indicating, in fact, the increase in organic matter load 

Figure 6 - Dissolved oxygen values regarding sampling points (mgO2 L
-1).

Figure 7 - Some of the discharge points observed in stretch 2-3.
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(averages of 1.5; 2.4 and 13.7 mgO2 L
-1, respectively for 

points 1, 2 and 3). The BOD values found at the stretch 
1-2 are within the regulation, as Act 357 from CONAMA 
(2005) permits the maximum value 10 mgO2 L

-1 for 
water bodies class 3. However, at the stretch 2-3 BOD 
values observed are superior to the ones permitted 
by the legislation. Such values confirm that domestic 
sewage discharge is relevant at this stretch, due to the 
higher urban density (Figure 2).

3.6. Total coliforms (TC) and Escherichia Coli (E.Coli)

Bacteria from the coliform group are used to evaluate 
the sanitation conditions of a water sample, acting as 
indicators of fecal pollution, as they are always present 
in the human and other hot-blooded animals intestines, 
and are mostly eliminated through the feces. This group 
of bacteria comprises the genus Escherichia and at a 
lower degree, the genera Klebsiella, Enterobacter  and 
Citrobacter (Sperling, 2005).
The presence of coliforms in the water indicates 

contamination, with the potential risk of  the presence 
of pathogenic organisms. The test to identify fecal 
coliforms (FC) is carried out at high temperature, aiming 
at inactivating the bacteria of non fecal origin. The fecal 
coliform group has recently been called thermotolerant 
coliforms, as these bacteria are resistant to the high 
temperature of the test. The Escherichia coli (or simply, 
E. coli) is the main bacteria in the coliform group, and it 
is the only coliform that develops in the intestinal flora 
of the hot-blooded animals only, which is an exclusive 
indicator of fecal contamination, consequently is a safer 
indicator of such kind of contamination than the total 
coliform group bacteria. The E. coli was also chosen to 
indicate fecal contamination as it is more resistant than 
most of the other coliforms, that is, if a treated water 
sample does not present significant values of E. coli 
the chances of presenting other kinds of coliforms is 
reduced, making it safe to public consumption (Sperling, 
2005).
In the present study, data obtained for total coliforms 
and Escherichia coli in the campaigns carried out are 
presented in Figures 10 and 11 respectively.

Figure 8 - a) riparian Forest in stretch 1-2 and b) concrete wall in stretch 2-3.

Figure 9 - BOD5 values at the three sampling points in the stretch evaluated (mgO2.L
-1).
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Figure 11 - E. coli values at the three points of the river stretch (MPN/100mL).

Figure 10 - Total coliforms values at the three points of the river stretch (MPN/100mL).

It can be seen that the difference of values obtained 
between points 1 and 2 (stretch 1-2) when compared, 
is not significant, which occurs due to the low pollution 
level found at this stretch when compared to the level 
of pollution between points 2 and 3, for example. 
However, when evaluating the values at the stretch 
2-3, great increase in total coliforms and Escherichia 
Coli is evident confirming higher water contamination 
at this stretch (increment in the flow of domestic 
sewage discharge).

Microbiologic standards for freshwater defined by 
the Act 357 of CONAMA (2005) set the limit of 2500 
thermotolerant coliforms per 100mL of water for 
secondary contact recreation, 1000 thermotolerant 
coliforms per 100mL for animal intake and 4000 
thermotolerant coliforms per 100mL for other uses. 
The total and E. Coli coliforms found during the 
monitoring of the Arroio dos Pereiras water were far 
above the values permitted by law, making the water 
insuitable for any use.
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Due to the results of TC and E. coli obtained during the 
study, the possibility to find other kinds of pathogenic 
organisms is higher, as the domestic sewage 
discharged might also contain bacteria, virus, protozoa 
and helminthes. The identification and counting of 
such micro organisms in water bodies are interesting 
regarding public health protection, as they are able to 
cause certain water borne diseases such as bacillary 
dysentery, cholera, amebiasis, hepatitis among others 
in humans (Sperling, 2005).

3.7. Statistical analysis

The values obtained for chemical and microbiological 
parameters (total solids, turbidity, pH, DO, BOD,  
E. coli and total coliforms) of 24 samples collected 
at 3 different points throughout 8 campaigns carried 
out were statistically treated through the principal 
components analysis (PCA), using the software 
Pirouette version 4.0  (Infometrix, Seattle, Washington, 
USA). The pre-processing of data used in this study 
was auto-stepped, in which each variable is centered 
at the average and divided by its standard deviation. 
Table 4 describes each sample regarding its origin 
(sampling point and campaign).
The PCA obtained through chemical and microbiological 
parameters of 24 samples revealed that with only two 
main components it is possible to describe 70% of 
the results obtained, and 50% of the total variance is 

described by the first principal component (PC1) while 
20% is described by the second principal component 
(PC2) (Figure 12). 
The scores graph (Figure 12) shows the separation 
between the sampling points, with the samples collected 
at points 1 (1 to 8, according to Table 4) and 2 (9 to 16) 
being very distinct from the samples collected at point 
3 (17 to 24). Such result can be clearly seen in previous 
graphs (Figures 9 and 11), which show the increase in 
BOD and E. coli values along the river, indicating the 
increase in organic matter load at points 1,  2 and 3 and 
confirming the increase in water contamination along 
the river, and thus highlighting the clear separation 
between sampling points. Such results can be clearly 
explained by the loadings graph presented in Figure  
13, which shows that the separation is mainly due 
to variables described above BOD, E. coli and total 
coliforms.

Samples Sampling points Campaign

1 - 8           1     1 - 8

9 - 16           2     1 - 8

17 - 24           3     1 - 8

Table 4 - Origin of samples studied.

Figure 12 - Graph of PC1 versus PC2 scores at the three points of the river stretch.
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From the results obtained, it is possible to confirm that 
the chemical and microbiological parameters show the 
significant statistical difference between sampling points 
regarding the multi-varied analyses of the samples.

4. conclusIon
Physicochemical and bacteriological results obtained 
throughout the study revealed direct relation of 
pollution levels in the river stretch with the increase 
in the occupation density levels. It could be seen that 
stretch 1-2 suffered lower influence of urban occupation 
levels than stretch 2-3, regarding both physicochemical 
parameters (BOD, DO) and microbiological (total and 
fecal coliforms).
That the main contributor for the low quality of the 
water body (at least at the stretches evaluated) was 
the domestic sewage discharge, which was observed 
along both stretches, but mainly the second.
Although physicochemical parameters chosen for the 
monitoring of water quality in this study were within 
the specific legislation, microbiological parameters 
values make the water insuitable for use.
The result of this study might contribute to future 
projects of water quality recovery in the Arroio dos 
Pereiras, as well as to the implementation, viability 
and improvement of sewage collection systems that 
are still discharged without proper treatment.
Further studies should be carried out aiming at 
characterizing areas of higher anthropogenic impact  

so that mitigating measures can be proposed in order 
to improve the Arroio dos Pereiras water.
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RESUMO: A tensão é crescente sobre os recursos hídricos mundiais, principalmente no século XX. Todavia, a 
água somente será um recurso acessível para todos mediante uma Gestão de Recursos Hídricos adequada. 
Portanto, o presente trabalho analisa, através do método SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats), 
os esforços de Portugal e Brasil para com os seus recursos hídricos, verificando-se os pontos de interesse na 
estrutura das leis de ambos os países referentes aos recursos hídricos, no âmbito nacional e internacional. 
A pesquisa demonstra nos dois países que a falta de compromisso por parte dos governantes e a falta de 
participação popular são os fatores mais graves. A descentralização da gestão das águas ainda parece ser o 
ponto chave, mas que ainda encontra dificuldades na sua implementação, principalmente pela falta de pressão 
popular e por uma ainda carente estrutura referente à cobrança de água. As dinâmicas econômicas têm papel 
importante, como investimentos ou como obstáculo para a implementação das Políticas de Águas.

Palavras-chave: Diretiva Quadro da Água, Política Nacional de Recursos Hídricos, Gestão de Recursos 
Hídricos.

ABSTRACT: The tension is growing on the world’s water resources, especially in the 20th century. However, the 
water will only be a handy resource for all through an appropriated management of water resources. Therefore, 
this paper analyses, through SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) methodology, the efforts 
of Portugal and Brazil to dealing with their water resources, in national and international scope. The research 
demonstrates in both countries that the lack of commitment by governments, and also the lack of popular 
participation factors are the most severe issues. The decentralization of water management still seems to be 
the key point, but still faces difficulties in its implementation, mainly due to the lack of popular pressure and the 
limited structure for charging water as well. Economic dynamics have an important role, as investments or as 
an obstacle to the implementation of water policies.

Keywords: Water Framework Directive, National Water Resources Policy, Water Resources Management.
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1. INTRODUÇÃO
O aumento da escassez de água potável é uma triste 
realidade para diversos países, fruto de um longo 
processo de degradação ambiental em diversas áreas 
do planeta, processo este fortalecido por equivocadas 
práticas conservacionistas do solo, pela evolução e 
tendência da confirmação das prognoses referentes 
às mudanças climáticas e pela poluição dos corpos de 
águas, dentre outras externalidades. Tendo em conta 
esses problemas, e outros decorrentes da degradação 
dos corpos hídricos, diversos países estão tomando 
providências, tais como: a mudança de suas legislações 
voltadas ao tema hídrico, a instituição de conselhos e 
comitês sobre a gestão de águas e o desenvolvimento 
de instrumentos de controle ambiental, a fim de sanar 
os processos danosos ao ambiente.
No Brasil, a Política Nacional de Recursos Hídricos 
- PNRH foi desenvolvida a partir do modelo francês 
de gestão de recursos hídricos, surgindo em um 
momento que os “(…) países em desenvolvimento como 
o Brasil estavam na fase de inventariar seus recursos, 
desenvolvendo a construção de obras hidráulicas de 
pequeno porte…” (Tucci et al, 2000: 31).
A Diretiva Quadro da Água – DQA, 2000/60/EC, é, por 
sua vez, o resultado conjunto da experiência dos países 
europeus com relação aos processos decorrentes da 
degradação ambiental que vêm ocorrendo há dezenas 
de anos na Europa, se constituindo, atualmente, como 
a maior Política de Águas relatadas até o momento 
neste continente (Willems e Lange, 2007).
Tanto na Europa como no Brasil, a degradação ambiental 
forçou o ser humano a pensar novas formas de realizar 
a Gestão das Águas. Portanto, metodologicamente, 
o artigo objetiva uma análise ambiental comparativa, 
de forma preliminar, entre Portugal e o Brasil, 
expondo os principais pontos críticos de concepção e 
desenvolvimento das duas esferas de ação em Gestão 
de Águas, através da metodologia SWOT (Strengths, 
Opportunities, Weaknesses e Threats) afim de se 
desvendar o que já foi realizado nas duas áreas de 
estudo e buscar contribuir cientificamente com a 
Gestão de Águas nos dois Países.

2. PROCEDIMENTO 
METODOLÓGICO
Para análise e tratamento das informações foi 
utilizado o método SWOT (Tabela 1), empregado 

comummente nas áreas administrativas e de 
planejamento estratégico, através de diversos estudos 
de documentos a respeito do assunto, com consultas 
a websites oficiais dos governos bem como a consulta 
de vários artigos científicos.
O método SWOT foi escolhido devido a sua versatilidade 
e fácil aplicabilidade. Existem diversas aplicações deste 
método nos mais variados campos da ciência, desde 
a sua aplicação na tarefa do uso e ocupação do solo 
(LISBOA. Plano Diretor Municipal, 2009; 1), até na área 
turística (Dantas e Melo, 2008), mas como há grande 
diversidade de aplicações e de definições, adota-se 
como “… definir estratégias para manter pontos fortes, 
reduzir a intensidade de pontos fracos, aproveitando 
oportunidades e protegendo-se de ameaças” (Noguti 
et al , 2007: 12, sublinhado nosso).
Para a realização do presente estudo, foram 
realizadas as seguintes etapas: a primeira foi realizar 
o levantamento dos pontos mais relevantes da Gestão 
de Águas, como o histórico ambiental, fundamentos 
das leis, resultados obtidos e as variáveis externas. A 
segunda etapa foi a montagem dos quadros (quadros 
1 a 4, em Anexo) para sintetizar os fatos averiguados 
e facilitar a sua interpretação, e a terceira etapa foi a 
análise comparativa, através de discussões descritivas 
(Noguti et al, 2007; Willems e Lange, 2007; Dantas, 
2008; Dantas e Melo, 2008).

Pontos em observação
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Oportunidades Ameaças

Tabela 1 - Matriz SWOT.
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1. Enquadramento institucional em Gestão de 
Águas de Portugal e Brasil

Faz-se necessário, no início deste trabalho, explanar 
sobre o enquadramento institucional referente às 
políticas voltadas aos recursos hídricos dos países em 
estudo:

3.1.1. Portugal

“A União Europeia é uma parceria económica e política 
de características únicas entre 27 países europeus que, 
em conjunto, abrangem uma grande parte do continente 
europeu (...) O seu principal objetivo era o reforço da 
cooperação económica, partindo do pressuposto de 
que os países com relações comerciais estreitas são 
economicamente dependentes e que tal ajuda a evitar 
os conflitos. Desde então, a UE tornou-se um grande 
mercado único com uma moeda comum, o euro. Aquilo 
que começara como uma união puramente económica, 
converteu-se numa organização ativa em inúmeras 
áreas, que vão desde a ajuda ao desenvolvimento até ao 
ambiente.” (COMUNIDADE EUROPEIA, 2012).
Todas as intervenções que ocorrem na União Europeia, 
portanto, são compactuadas entre os Países Membros 
através de forma democrática e voluntária, permitindo 
o exercício da soberania das mesmas.  
As tomadas de decisões na União Europeia são 
embasadas no “(...) direito primário e direito derivado. 
Os tratados (direito primário) constituem as regras 
fundamentais que estão na base de todas as medidas 
tomadas pela UE. O direito derivado, constituído por 
regulamentos, directivas e decisões, decorre dos 
princípios e objectivos estabelecidos nos tratados.” 
(COMUNIDADE EUROPEIA, 2012, sublinhado nosso).
Quanto a diretiva, ela é definida como “(...) um acto 
legislativo que fixa um objectivo geral que todos os países 
da UE devem alcançar. Todavia, cabe a cada país decidir 
dos meios para atingir esse objectivo.” (COMUNIDADE 
EUROPEIA, 2012). Além disso, as directivas possuem 
uma data-limite para serem transpostas para o direito 
nacional, que para tanto, os países possuem certa 
margem de flexibilidade para a regionalização em cada 
país. De modo geral, “As directivas são utilizadas para 
harmonizar as legislações nacionais, nomeadamente 
com vista à realização do mercado único (por exemplo, 
as normas relativas à segurança dos produtos).” 
(COMUNIDADE EUROPEIA, 2012).

3.1.2. Brasil

Quanto a situação do Brasil, em sua Carta Magna, a 
Constituição Federal de 1988, no Título III, Capítulo I 
- Da Organização Político-Administrativa , afirma-se 

que: “(...) Art. 18. A organização político-administrativa 
da República Federativa do Brasil compreende a 
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 
todos autônomos, nos termos desta Constituição.” 
(BRASIL, 1988).
Dentro deste escopo, a Organização Político-
Administrativa organiza-se em diferentes 
competências e definição de bens, sendo estes: Bens 
da União; Competências da União; Competência 
privativa legislativa da União; Competência comum 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios; Competência da União, aos Estados 
e ao Distrito Federal legislar concorrentemente.  
A competência suplementar legislativa dos municípios 
quanto à legislação federal e estadual no que couber.
Em outras palavras, a legislação competente à União 
limita-se à elaboração de normas gerais, deixando 
a competência suplementar aos Estados, e isso se 
aplica também aos municípios, quando não há matéria 
legislativa em nível federal e estadual. 
Interessa-nos, de forma particular, uma das 
competências da União, transcrita à seguir: “(...) XII 
- explorar, diretamente ou mediante autorização, 
concessão ou permissão: (...) b) os serviços e 
instalações de energia elétrica e o aproveitamento 
energético dos cursos de água, em articulação com os 
Estados onde se situam os potenciais hidroenergéticos; 
(...) XIX - instituir sistema nacional de gerenciamento 
de recursos hídricos e definir critérios de outorga de 
direitos de seu uso” (BRASIL, 1988).

3.2. Portugal e a Diretiva Quadro da Água

Devido a uma série de reuniões e seminários ministeriais 
entre os governantes dos Países membros da União 
Europeia, principalmente entre as décadas de 1980 e 
1990, o seu principal resultado foi o reconhecimento 
da necessidade da Gestão de Águas através de ações 
conjuntas, mediante aprovação de princípios básicos 
e atividades transparentes, eficazes e coerentes. O 
resultado dessas reuniões e dos acordos levados em 
consideração (relacionados no preâmbulo da mesma) 
culminaram na promulgação da Diretiva 2000/60/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho da União Europeia, 
no dia 23 de Outubro de 2000, sendo este publicado no 
Jornal Oficial das Comunidades Europeias no dia 22 de 
Dezembro de 2000 (COMUNIDADE EUROPEIA, 2000).
No dia 29 de Dezembro de 2005, é aprovada a Lei da Água, 
transpondo para a ordem jurídica nacional de Portugal 
a Diretiva nº 2000/60/CE, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 23 de Outubro, e estabelecendo as bases 
e o quadro institucional para a gestão sustentável das 
águas (PORTUGAL, 2005a).
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A DQA, portanto, tem o objetivo de enquadrar 
globalmente as suas ações de forma que todos os 
países membros cumpram-na de forma eficiente, 
com a coordenação integrada das ações. Desse modo, 
se permitirá, em longo prazo, o desenvolvimento 
dos princípios e das estruturas globais necessários 
para a proteção e a utilização sustentável da água 
na Comunidade Europeia. Os objetivos da DQA estão 
dispostos em seu Artigo 1º (COMUNIDADE EUROPEIA, 
2000: 5)  e que estão transcritos à seguir:

“Prevenir a deterioração e proteger e melhorar o 
estado dos ecossistemas aquáticos, e também dos 
ecossistemas terrestres e zonas úmidas diretamente 
dependentes dos ecossistemas aquáticos, no que 
respeita às suas necessidades em água;
Promover a utilização sustentável das águas com 
base na proteção a longo prazo dos recursos 
hídricos disponíveis;
Visar o reforço da proteção e a melhoria do 
ambiente aquático, em particular através de 
medidas para a redução progressiva e eliminação 
das descargas, emissões e perdas de substâncias 
prioritárias e substâncias prioritárias perigosas 
respectivamente;
Assegurar a redução progressiva da poluição das 
águas subterrâneas, e
Contribuir para mitigar os efeitos das inundações e 
secas”.

A evolução ambiental portuguesa é marcada pela 
burocracia e recente desenvolvimento. Schmidt (2008) 
considera que a política ambiental chegou ao país, em 
verdade, marcada, sobretudo pela influência externa, 
primeiro proveniente das efemérides, e depois através 
das leis e diretivas europeias. Contudo, toda uma 
extensa gama de leis e diretivas transpostas produziram 
poucos resultados efetivos, e, adiante, os sucessivos 
diagnósticos referentes às ações foram apresentando, 
como resultado, leis e medidas que confirmavam 
os frágeis reflexos internos – não sendo suficiente 
para implementar uma aplicada política do ambiente  
(Quadro 1).
Ainda de acordo com Schmidt (2008), a adesão de 
Portugal à CE acelerou o quadro jurídico-institucional 
e trouxe apoios financeiros e tecnológicos, mas que 
internamente a inércia permaneceu, criando assim dois 
tipos de resistências: uma resistência denominada de 
“zigue-zague político”, onde houve pouco compromisso 
por parte dos representantes, mudando conforme os 
dirigentes queriam, não permanecendo estes à uma 
linha de ação continuada em decisões cruciais; e a outra 
caracterizando as medidas ambientais que geralmente 
vinham das altas hierarquias políticas internas para 
a base ou, então, da influência direta dos países 
vizinhos para Portugal, sem uma efetiva participação 
e amadurecimento social para com a questão, ou seja, 
sem base social de apoio.

Esse embasamento é confirmado pela Revisão 
de Desempenho Ambiental (PORTUGAL, 2011), 
onde se destacam os problemas econômicos, de 
responsabilidade do governo que ficou responsável 
durante o período. A necessidade da reforma tributária 
é clara no referido documento, bem como a necessidade 
da: “(...) participação dos cidadãos na tomada de decisões 
ambientais ainda é limitada por um fraco movimento 
das organizações não-governamentais (ONG). O acesso 
à justiça é restringido por processos judiciais morosos e 
pelas dificuldades que os tribunais encontram ao decidir 
sobre questões ambientais. Medidas adicionais devem 
ser tomadas para apoiar a participação construtiva das 
ONGs ambientais na tomada de decisões e para reforçar 
os procedimentos de diálogo com os parceiros sociais.” 
(PORTUGAL, 2011: 4).
A falta de infraestrutura básica para monitoramento 
das águas tem, como um dos principais efeitos, a falta 
de muitos dados físico-químicos e biológicos, já que os 
dados que até então tinham sido levantados, desde a 
década de 1980, não são de confiança, com o agravante 
da falta de sistematização e normalização dos dados, 
piorando ainda mais a situação, considerando ainda o 
insuficiente desenvolvimento em Portugal, da proteção 
ambiental, que atualmente é muito orientada para 
a satisfação de déficits de infraestruturas básicas. 
(MINISTÉRIO DO AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO 
TERRITÓRIO, 2008). 
A causa desse problema aparentemente não seria a 
falta de financiamento, pois ao cabo de 4 mil milhões 
de euros de investimento em saneamento básico nos 
três Quadros Comunitários de Apoio, entre 1986 e 
2006, em esgotos e em Estações de Tratamento de 
Águas Residuais (ETAR), o resultado do levantamento 
do estado dos rios feito em 2000, mostrava como 70% 
dos cursos de água estavam ainda gravemente poluídos 
(Schmidt, 2008).
Quanto às ameaças externas (Quadro 4), segundo 
a metodologia SWOT, destacam-se três pontos 
principais: 

-  os problemas financeiros decorrentes ainda 
da crise econômica em 2008/2009 (PORTUGAL, 
2011: 1) e de 2011 e sua recente desvalorização 
da moeda, causada inicialmente pela crise 
econômica grega, acarretando um “efeito 
dominó” de alguns países do bloco econômico 
europeu, como a Espanha, Irlanda e Itália;

-  os problemas políticos, que causam lentidão no 
processo de implementação da diretiva;

-  e, por fim, os problemas técnicos pertinentes, 
relacionados os processo gestão das águas, 
estes últimos, por muitas vezes, se mostrando 
complexos, principalmente no que tange à 
transferência de novos processos científicos, 
tecnologias, etc. para a área prática (Willems e 
Lange, 2007).
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Os investimentos trazidos pela Diretiva são um ponto 
aproveitável às empresas direta e indiretamente 
interligadas ao assunto (Quadros 2 e 3). Constitui-
se aí um caminho para que Portugal adote uma 
Política duplamente lucrativa (DDP-5, 2008), onde 
o desenvolvimento econômico se aproveita das 
vantagens que a sustentabilidade ambiental pode lhe 
fornecer.
Outro ponto forte apontado (Quadro 2), e que não pode 
ser ignorado, é a dimensão/localização geográfica de 
Portugal. A sua extensão geográfica e sua localização 
estratégica favorecem muito a implantação da DQA. 
Portugal compartilha de rios que nascem na Espanha, 
mas caso ocorra a comparação com a situação de 
outros países como França e a Alemanha, por exemplo, 
onde compartilham a gestão de rios internacionais com 
complexidade muito superior àquela da situação Luso-
espanhola, percebe-se que a complexidade de Gestão 
de Águas é bem menor. Além disso, Portugal e Espanha 
possuem uma entidade coordenadora de gestão de 
recursos hídricos internacionais antes mesmo da 
criação da DQA, denominada CADC (Comissão para 
Aplicação e Desenvolvimento da Convenção), que 
tem como objetivo assegurar a coordenação de ações 
no âmbito do processo e implementação da DQA 
(PORTUGAL, 2005).

3.3. Brasil e a Política Nacional de Recursos Hídricos

A preocupação com o meio ambiente no Brasil é recente, 
principalmente no que se diz respeito às águas, como 
cita Montarini (2006). As Cartas Políticas anteriores não 
tinham papel relevante, pois a Constituição do Império 
de 1824 só se limitava dizer, no artigo 179, inciso XXII, 
que assegurava plenamente o direito de propriedade, 
onde a água era propriedade privada inquestionável. A 
legislação sobre as águas evoluiu muito lentamente, 
pois “… As demais Constituições Federais advindas 
até 1988 em nada trouxeram de novo com relação à 
matéria…” (Montarini, 2006: 6).
Todavia, a Constituição Federal brasileira de 1988, 
no artigo nº 225 apresenta o meio ambiente como 
bem público de uso comum do povo, sendo que a 
responsabilidade de protegê-lo é tanto da esfera civil e 
governamental (BRASIL, 1988) e no artigo nº 21, inciso 
XIX, firma quais são as águas de incumbência da União 
e dos Estados (Montarini, 2006).
Inspirada no modelo francês de gestão, com 
características, portanto, participativa e 
descentralizada, foi promulgada a Lei Federal 9433/97, 
em 08 de Janeiro de 1997, instituindo a Política Nacional 
de Recursos Hídricos - PNRH e o Sistema Nacional 
de Gerenciamento de Recursos Hídricos - SINGREH, 
ainda com alguns dispositivos do antigo Código das 
Águas de 1934 em vigência.

De acordo com Miralé in (Montarini, 2006: 10) “... Essa 
lei visa a reunir em um único sistema órgãos federais, 
estaduais e municipais, a fim de estabelecer a utilização 
racional dos recursos hídricos e assegurar à atual 
e às futuras gerações a necessária disponibilidade 
de água...” trazendo como principais traços a visão 
da água como um bem de uso comum do povo, bem 
como a viabilidade da cobrança pelo uso das águas. 
Assim sendo, a PNRH tem o papel de “guiar” a gestão 
de recursos hídricos, enquanto que, o SINGREH, como 
explica Machado (2007), tem o papel de “… coordenar, 
de modo integrado e compartilhado, a implementação 
da Política de Recursos Hídricos no país”.
Na práxis, as propostas da PNRH, como cita Montarini 
(2006), não são aplicadas pelo fato de que ao mesmo 
tempo em que tem, como elemento central, a ideia 
de gestão descentralizada, a mesma concentra nas 
mãos das entidades governamentais e afins o poder 
decisório e a tomada das decisões mais relevantes 
(Quadro 1).
Além disto, a PNRH apresenta alguns conflitos quanto 
a sua própria transferência do modelo francês de 
gestão para o modus operandi no Brasil, como afirma 
(Barros e Barros, 2009: 11, sublinhado nosso), pois: 
“… em função do sistema federativo, tivemos que 
criar duas titularidades: o rio federal, de domínio 
da União e o rio estadual, de domínio dos estados”. 
Isso cria um estado de “duplo comando”, ou seja, em 
uma mesma bacia hidrográfica pode haver um rio 
federal (de competência da União), enquanto que a 
maioria de seus afluentes podem se constituir como 
estaduais, levando-se em conta que os Estados podem 
admitir políticas diferentes entre si, fato esse também 
constatado em Portugal, com a diferença de que isso 
ocorre, em nível de Conselho de Bacia Hidrográfica.
Quanto ao monitoramento das águas, atualmente, 
18 dos 26 Estados brasileiros (mais distrito federal) 
o fazem (ANA, 2010), compondo 52.11% do território 
monitorado. Entretanto, o governo brasileiro tem 
o objetivo de aumentar a rede de monitoramento, 
procurando subsidiar a falta de informações e, 
desta forma, concentrar esforços em áreas críticas, 
procurando “cobrir” as lacunas técnicas fundamentais 
para o planejamento e gestão, principalmente nas 
regiões norte e centro-oeste do País.
Com relação, por sua vez, à questão da cobrança 
das águas, Tucci et al. (2000) descrevem que a 
implementação da cobrança da água e de outros 
instrumentos de controle gerencial deverá passar 
por uma negociação política muito intensa nos anos a 
seguir; até o final de 2011, os estados de Minas Gerais, 
Rio de Janeiro, São Paulo, tem cobrança de água em 
parte de seus territórios que compartilha com outros 
rios de domínio da União, resumindo-se em: “3 bacias 
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hidrográficas de rios de domínio da União e 17 de 
domínio estadual, totalizando 20 bacias em cobrança, 
um valor cobrado total de R$ 121.364.634,70 e um total 
arrecadado de R$ 130.540.853,69.”, (ANA, 2012).
A consolidação do Brasil como uma potência 
econômica regional, nos últimos anos, poderia ser 
mais bem estruturada, de forma que, os investimentos 
fossem focados em objetivos comuns e de caráter 
“construtivo”, aliando o desenvolvimento com a 
proteção dos recursos ambientais, obtendo maior 
horizontalidade econômica, valorização do ambiente e 
crédito no cenário internacional (Quadros 2 e 3).
De acordo com Montarini (2006; 12, sublinhado nosso): 
“... o conceito de bens de uso comum do povo não é 
absoluto, uma vez que pode o ente público restringir 
o acesso da coletividade mediante autorização da 
utilização particular de determinados bens (…)”. 
Portanto, a lei garante que a água é um bem público, 
mas, mediante as ações do próprio governo, pode ter 
o seu acesso restringido para usos particulares, ao 
invés do benefício da coletividade, e é neste ponto que 
muitos dos grandes usuários de água se aproveitam  
(Quadro 4), utilizando dessa “brecha” para construção 
de grandes empreendimentos com vistas à atender 
uma necessidade pública segundo eles, mas que de fato 
a necessidade não havia ali chegado ou foi impetrada, 
podendo ser um clássico exemplo a instalação da 
Hidrelétrica de Belo Monte, no Pará. Por um lado 
existe a cultura brasileira arraigada no desperdício 
(Barros e Barros, 2009) onde existe a necessidade 
da economia (principalmente regiões sudeste, sul) e, 
no outro lado, onde há maior abundância de águas, 
como na região norte, o descaso do governo com a 
“aprovação” sociocultural brasileira.

4. CRUZAMENTO DOS 
PONTOS DE DISCUSSÃO E 
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Vê-se claramente que os principais pontos negativos 
em comum da DQA e da PNRH são (Quadros 1 e 4): 
a difícil versatilidade referente à questão citada por 
diversos autores, dotada de um contexto burocrático 
e político muito intenso; a falta de monitoramento 
em boa parte das águas nos países, sendo que nessa 
questão ainda a situação portuguesa é bem melhor 
que a brasileira; a ineficácia dos conselhos de bacias 
hidrográficas, problema crônico nos dois países.
Os atrasos na execução dos prazos (Quadro 1), aponta 
mais um efeito do que uma causa, devido à falta de 
dados e informações das bacias hidrográficas que são 
geralmente insuficientes, obrigando assim os países a 
elaborarem relatórios incompletos e ficando a cargo 
de análises a posteriori para fins complementares.
As oportunidades e os pontos fortes dos dois países 
são mal explorados em alguns pontos (Quadros 2 e 3), 

em especial para com os instrumentos de cobrança 
pelo uso da água. Com a prática de políticas realmente 
integradoras, na mobilização de capital social, a efetiva 
cobrança pelo uso da água poderia gerar receita o 
suficiente para sanar diversos problemas em ambos 
os Países.
Ressalta-se que enquanto a administração pública 
dos países não adotarem as políticas ambientais 
como forma real de desenvolvimento, não veremos 
um avanço significativo da GRH, tampouco um avanço 
cultural referente às questões ambientais.

BIBLIOGRAFIA
BARROS, A. B; BARROS, A. M. A. (2009) - A difícil 
aplicabilidade da política de águas no Brasil. 
Revista Interscience Place. Acessível em <www.
interscienceplace.org/interscienceplace/article/
download/71/76>. Acesso em 09 de Janeiro de 2012.
BORGES, O. (2009) - Diretiva Quadro da Água. INAG, 
Portugal, apresentação realizada no Senado Federal 
do Brasil. Acessível em <http://www.senado.gov.br/
sf/comissoes/cma/ap/AP20090519_DQA_Borges.pdf>. 
Acesso em 05 de Janeiro de 2012.
BRASIL. Constituição de 1988. Constituição da 
República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de 
outubro de 1988. Acessível em <http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.
htm>. Acesso em 12 de Dezembro de 2011.
BRASIL. Política Nacional de Recursos Hídricos. Lei 
Federal nº 9.433, 08 de Janeiro de 1997. Acessível 
em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9433.
htm>. Acesso em 09 de Janeiro de 2012.
BRASIL. Agência Nacional de Águas – ANA, 2005. 
Disponibilidade e demandas de recursos hídricos no 
Brasil. Disponível em <http://www.ana.gov.br/pnrh_
novo/documentos/01%20Disponibilidade%20e%20
Demandas/VF%20DisponibilidadeDemanda.pdf> . 
Acesso em 09 de Janeiro de 2012.
BRASIL. Agência Nacional de Águas – ANA, 2010. 
Lançado o Programa Nacional de Avaliação de 
Qualidade das Águas. Acessível em <http://www2.
ana.gov.br/Paginas/Biblioteca/LancamentodoPNQA.
aspx>. Acesso em 06 de Janeiro de 2012.
BRASIL. Agência Nacional de Águas – ANA, 2012. Cobrança 
pelo Uso de Recursos Hídricos. Acessível em <http://www2.
ana.gov.br/Paginas/servicos/cobrancaearrecadacao/
cobrancaearrecadacao.aspx>. Acesso em 24 de Abril de 2012.
DANTAS, N. G. S. & MELO, R. S. (2008) - O método de analise 
SWOT como ferramenta para promover o diagnóstico 
turístico de um local: o caso do município de Itabaiana/
PB. Caderno Virtual de Turismo, pags 118-130,vol. 8,  
nº 1. Disponível em <http://redalyc.uaemex.mx/
redalyc/pdf/1154/115416770013.pdf>. Acesso em 09 
de Janeiro de 2012.



Recursos Hídricos /// Associação Portuguesa dos Recursos Hídricos /// Volume 33# 01

81Análise comparativa de gestão de recursos hídricos em Portugal e no Brasil

DANTAS, R. Forças Ambientais e análise ambiental 
(matriz SWOT). Material de aula, Universidade Federal 
Rural do Semi-árido, Maio de 2008. Acessível em   
<http://images.radamesufersa.multiply.multiplycontent.
c o m / a t t a c h m e n t / 0 / S L v 1 l Q o K C D E A A H 9 @
S 1 8 1 / U F E R S A % 2 0 - % 2 0 A u l a % 2 0 0 2 % 2 0 - % 2 0
F o r % C 3 % A 7 a s % 2 0 a m b i e n t a i s % 2 0 e % 2 0
an%C3%A1lise%20ambiental%20(matriz%20SWOT).
pdf?nmid=111456934>. Acesso em 09 de Janeiro de 
2012.

MACHADO, J. (2007) - 10 anos da lei 9433: avanços 
e dificuldades. Artigo publicado na imprensa 
da Agência Nacional de Águas. Disponível em  
<http://arquivos.ana.gov.br/imprensa/artigos/20071126_
ArtigoJoseMachadoABRH.pdf>. Acesso em 06 de Janeiro 
de 2012.

MINISTÉRIO DO AMBIENTE E DO ORDENAMENTO 
DO TERRITÓRIO. Departamento de Prospectiva 
e Planeamento e Relações Internacionais - DPP. 
Ambiente e Desenvolvimento: documento de trabalho 5. 
Org. António Alvarenga, Portugal, Março de 2008. Acessível 
em <http://www.dpp.pt/Lists/Pesquisa%20Avanada/
Attachments/3047/DPP_Portugal_Profiles_5.pdf>. 
Acesso em 06 de Janeiro de 2012.

MONTARINI, M. P. (2006) - Análise da aplicabilidade 
e efetividade da Lei Nº 9433, de 08 de Janeiro de 
1997 (Lei da Política Nacional e de Gestão dos 
Recursos Hídricos). Trabalho científico apresentado 
para obtenção de grau de bacharel em Direito pela 
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. 
Acessível em <http://www.pucrs.br/direito/graduacao/
tc/tccII/trabalhos2006_1/manuela.pdf>. Acesso em 09 
de Janeiro de 2012.

NOGUTI, M. B.; CAMPOS, S. V. B.; RODRIGUES, T. M.; 
PULLIG, T.; DIAS, J. C. Sistema de Gestão Ambiental 
– Natura Cosméticos S/A.IV Congresso Nacional de 
Excelência em Gestão. Acessível em <http://www.latec.
uff.br/cneg/documentos/anais_cneg4/T7_0038_0037.
pdf>. Acesso em 06 de Janeiro de 2012.

PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE LISBOA. Análise 
SWOT.Câmara Municipal de Lisboa, DMPU, 
Departamento de Planeamento Urbano, págs 1-10. 
Consultado em 05 de Janeiro de 2012. Disponível em 
<http://ulisses.cm-lisboa.pt/data/002/004/pdf/pdm/
revpdm2009doc4.pdf>.

PORTUGAL. Instituto da Água - INAG. Relatório Síntese 
sobre a Caracterização das regiões hidrográficas 
prevista na Directiva-Quadro da Água. Ministério do 
Meio Ambiente, do Ordenamento do Território e do 
Desenvolvimento do Regional, Setembro de 2005.

PORTUGAL. Instituto da Água - INAG. Revisão do 
Desempenho Ambiental. Organisation for Economic Co-
operation and Development - OECD, 2011. Acessível em 
<http://www.inag.pt/inag2004/port/divulga/Documentos_
chave/intern/OCDE/Desempenho%20PT2011.pdf>. 
Acesso em 24 de Abril de 2012.

PORTUGAL. Aprova a Lei da Água, transpondo para a 
ordem jurídica nacional a Directiva n.o 2000/60/CE, do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Outubro, 
e estabelecendo as bases e o quadro institucional 
para a gestão sustentável das águas. Acessível em  
<http://www.inag.pt/inag2004/port/divulga/legisla/
pdf_nac/Lei%2058_2005.pdf>. Acesso em 23 de Abril 
de 2012.

SCHMIDT, L. (2008) - Políticas Ambientais em Portugal – 
processos e insucessos entre o “global” e o “nacional”. 
VI Congresso Português de Sociologia, Lisboa, Portugal, 
Acessível em <http://www.aps.pt/vicongresso/
pdfs/256.pdf>. Acesso em 26 de Dezembro de 2011.

TUCCI, C. E. M.; HESPANHOL, I; NETTO, O. M. C. (2000) - 
Cenários da Gestão da Água no Brasil: uma contribuição 
para a “visão mundial da água”. Revista Brasileira de 
Recursos Hídricos, Volume 5, número 3,págs 31-43.

UNIÃO EUROPEIA. Directiva 2000/60/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho de 23 de Outubro de 2000 
que estabelece um quadro de acção comunitária 
no domínio da política da água. Acessível em  
<http://dqa.inag.pt/dqa2002/pdf/D_Q.pdf>. Acesso em 
06 de Janeiro de 2012.

UNIÃO EUROPEIA. Website oficial da União Europeia. 
Acessível em <http://europa.eu/index_pt.htm>. Acesso 
em 23 de Abril de 2012.

VIEIRA, J. M. P. (2003) - Gestão da Água em Portugal. 
Os desafios do Plano Nacional da Água. Universidade 
do Minho, Departamento de Engenharia Civil Gualtar, 
Braga, Portugal, número 16,. Acessível em <http://www.
civil.uminho.pt/cec/revista/Num16/Pag%205-12.pdf>. 
Acesso em 26 de Dezembro de 2011.

WILLEMS, P & LANGE, W.J. Concept of technical 
support to science-policy interfacing with respect to 
the implementation of the European water framework 
directive. Environmental Science & Policy, Elsevier, 
2007.



82 Análise comparativa de gestão de recursos hídricos em Portugal e no Brasil

ANEXO - TABELAS SWOT

BRASIL PORTUGAL

Influência internacional 
ineficaz.

Morosidade política em 
diversas instâncias, com 
agravante para resolução 
dos problemas ambientais.

Não confiabilidade 
dos dados físicos e 
biológicos obtidos nos 
monitoramentos desde os 
anos 80.

Difícil articulação com 
outros setores da 
economia.

Falta de monitoramento 
da qualidade da água em 
grande parte do País; 
aproximadamente 47% do 
território não é monitorado.

Interferências dos grandes 
usuários de água nas 
tomadas de decisões.

Falta de interrelação entre 
legislação nacional e 
internacional.

Dificuldades técnicas 
e políticas para 
implementação da DQA 
na Europa, bem como em 
Portugal.

Dificuldade técnica para 
transposição do modelo 
francês de GRH para o 
Brasil

Centralizações de Poder 
e dificuldades políticas na 
resolução dos problemas.

Demora de 5 anos para a 
transposição da Diretiva 
para a legislação nacional.

Interferências de grandes 
empresas nas tomadas de 
decisões.

Poucos dados normalizados 
ainda disponíveis regiões 
norte e centro-oeste.

Ineficiência tecnológica 
no setor de recursos 
hídricos, principalmente 
no que se diz a respeito 
ao monitoramento e 
saneamento.

Escassez de dados 
normalizados e 
sistematizados para 
elementos biológicos e 
físicos.

Forte dependência 
tecnológica do exterior.

Pouquíssima participação 
pública.

Diversos impactos 
negativos na água, desde os 
agrotóxicos até processos 
de desertificação em 
diversos locais.

Necessidade de atualização 
dos métodos e tecnologias 
na área.

Diversos impactos 
negativos na água 
constatados no Plano 
Nacional de Águas e outros 
documentos.

Necessidade de atualização 
dos métodos e tecnologias 
na área.

Lentidão da implementação 
da PNRH.

Problemas nos cálculos de 
avaliação da variabilidade 
intra e inter anual do 
regime hidrológico, 
decorrentes da falta de 
monitoramento.

Estipulação dos preços da 
água incompatíveis com a 
realidade encontrada.

Falta de subordinação 
entre sub-bacias e bacias.

Problemas na cobrança de 
água.

Acúmulo de processos para 
serem resolvidos.

Pouquíssimos conselhos 
e agências de água em 
funcionamento pleno, 
levando em conta a 
cobrança de água como 
o último instrumento de 
GRH, totalizando somente 
20 bacias.

Ineficácia do funcionamento 
dos conselhos de região 
hidrográfica.

Atraso de 9 anos entre a 
PNRH e o primeiro Plano 
Nacional de Recursos 
Hídricos.

Atrasos com o 
cumprimento do 
cronograma de ações da 
DQA.

Quadro 1. Pontos fracos observados nos dois países (ambiente interno)
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BRASIL PORTUGAL

Princípios usuário-pagador 
e poluidor-pagador da 
água.

Cobrança pelo uso de água 
em funcionamento em 18 
dos 26 estados brasileiros.

Abordagem integrada 
de proteção das águas 
superficiais e subterrâneas, 
incluindo os esforços para 
a concretização do SNIRH.

Dimensão e localidade 
geográfica do país.

Trabalhos coordenados 
pelo SINGREH.

Grande quantidade 
de recursos hídricos 
superficiais e subterrâneos.

Padronização do 
monitoramento das águas.

Diversos centros de 
pesquisas na área.

Bons resultados nos 
comitês implantados.

Diversos centros de 
pesquisas na área.

Fomento dos interessados 
na GRH (inclui-se ONGs, 
população e usários de 
água)

A água é definida como: 
patrimônio natural, social e 
cultural.

Alguns avanços em GRH no 
Sul, Sudeste e Nordeste.

Grande crescimento 
econômico favorecendo o 
financiamento interno e 
externo.

Planejamento integrado a 
nível de Bacia Hidrográfica.

Incentivo na formação de 
recursos humanos na área.

Instrumentos econômico-
financeiros de promoção 
para uso sustentável da 
água.

Relativa variedade de 
riquezas produzidas, 
que habilita uma 
horizontalidade econômica, 
que permite, por sua 
vez, maior estabilidade 
econômica.

Grande quantidade de 
informações ambientais.

Integrante da Comunidade 
Europeia.

Quadro 2. Pontos fortes observados nos 2 países (ambiente interno)

BRASIL PORTUGAL

Previsão de maiores 
investimentos do exterior.

A PNRH como forma de 
resolver “pendências” 
ambientais de relevância 
internacional

Investimentos da União 
Europeia.

Aplicação integrada 
das outras normas 
comunitárias relativas às 
águas.

Oportunidade de 
investimento em 
infraestrutura.

Geração de empregos. Através do item anterior, 
ajuda na satisfação de 
déficits em infraestruturas 
básicas para 
implementação da DQA.

Geração de empregos.

Melhor conhecimento 
das regiões hidrográficas 
brasileiras que ainda é 
escasso.

Benefícios às atividades 
dependentes da água.

Padronização das 
atividades técnicas de 
águas na Europa.

Benefícios às atividades 
dependentes da água.

Diversas empresas 
investindo em  áreas 
correlacionadas.

Momento oportuno para 
demonstrar competência 
aos outros países e 
investidores.

Diversos trabalhos sendo 
desenvolvidos sobre o 
tema.

Maior confiança dos 
Países Membros da União 
Europeia.

Acelerado desenvolvimento 
de tecnologias na área 
ambiental.

Inicio da sustentabilidade 
da GRH.

Acelerado desenvolvimento 
de tecnologias na área 
ambiental.

Aumento da capacidade 
de ações proativas quanto 
à GRH

Quadro 3. Oportunidades observadas nos 2 países (ambiente externo)



84 Análise comparativa de gestão de recursos hídricos em Portugal e no Brasil

BRASIL PORTUGAL

Sobreposição dos 
interesses privados sobre 
o interesse público da 
água.

Sanções políticas e econômicas 
dos países estrangeiros 
perante a falta de cuidado ao 
ambiente brasileiro.

Problemas técnicos 
na implantação da 
DQA na EU, como a 
transferência teórica 
para o campo prático 
das determinações 
previstas, no caso, 
por exemplo, a 
falta de dados 
biológicos e físicos 
afim da subsidiar 
o planejamento e 
gestão ambiental.

Sanções previstas pelos atrasos 
na implementação da DQA.

Agravamento das relações 
diplomáticas com os 
outros países devido às 
águas internacionais.

Interferência do mercado 
econômico.

Dependência de 
acordos mútuos com 
a Espanha.

Interferência do mercado 
econômico.

Alterações climáticas. Alterações climáticas.

Quadro 4. Ameaças observadas nos 2 países (ambiente externo)
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