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EDITORIAL

O ano de 2013 revelou, uma vez mais, a falta 
de preparação do nosso país para fazer frente 
a acontecimentos que nem sequer se poderão 
considerar imprevisíveis. Os incêndios florestais são 
acontecimentos que ocorrem no nosso país ano após 
ano, e com consequências que ultrapassam em muito 
o restrito período da sua ocorrência. Os prejuízos 
materiais e humanos são apenas as consequências 
imediatas e mais óbvias; contudo, também estas 
parecem esvair-se rapidamente da memória coletiva, 
em menos de seis meses, bastando para tal que 
ocorram as, igualmente previsíveis, cheias, inundações 
urbanas e tempestades na zona costeira.
Com efeito, aos óbvios prejuízos materiais e humanos 
decorrentes daqueles eventos, terão de ser adicionados 
os danos persistentes, não imediatamente contáveis 
mas com durações e consequências porventura bem 
mais onerosas e irreparáveis.
Genericamente, em consequência dos acontecimentos 
de verão (incêndios florestais) poder-se-ão identificar 
diversas manifestações, assim resumidas: provocam 
alterações profundas na fauna e na flora locais; afetam 
os regimes hidrológicos de superfície e subterrâneo; 
promovem efeitos erosivos e de instabilidade 
das encostas; contribuem para o assoreamento 
das albufeiras; conduzem ao desequilíbrio ou 
desaparecimento de ecossistemas; pioram a qualidade 
da água nas albufeiras, nos rios e, em consequência, 
nos estuários e na zona costeira, entre outras.
Por outro lado, com frequência, registam-se no inverno 
diversas ocorrências, sendo de destacar: inundações 
de campos agrícolas; inundações urbanas; danos 
em vias de circulação, tornando-as frequentemente 
intransitáveis; fragilização de sistemas dunares, 
com eventuais galgamentos; perdas de território; 
emagrecimento de praias, com perdas de sedimentos 
para maiores profundidades; destruição de apoios de 
praia; fragilização de proteções artificiais; galgamentos 
de zonas marginais e danos avultadas, etc.
A este propósito, importa registar que se viveram 
em Portugal nos últimos 14 anos várias situações de 
grande calamidade, destacando-se os períodos de 
chuva intensa que ocorreram no mês de dezembro 
de 2000, nos meses de janeiro a março de 2001, no 
mês de janeiro de 2003, nos meses de outubro e 
novembro de 2006, nos meses de janeiro a março 
e de outubro a dezembro de 2010, no inverno de 
2012/2013, que culminou com o mês de março mais 

chuvoso em Portugal Continental desde 1931, e, mais 
recentemente, nos meses de janeiro e fevereiro de 
2014, em que se registaram galgamentos marginais 
com elevados prejuízos ao longo de toda a zona 
costeira, e muito em particular na região norte.
Nesta conformidade, impõe-se então questionar se 
existirá verdadeiramente consciência da enorme 
riqueza ambiental que anualmente se vai perdendo 
e que, essa sim, nos vai empobrecendo. É do senso 
comum que em matérias de ambiente, adotar os 
princípios da prevenção e da precaução - antecipando 
possíveis problemas imediatos e futuros, garantindo 
assim proteção ambiental apesar da incerteza - e 
ter uma atitude proativa são regras basilares de 
planeamento e gestão para uma efetiva redução de 
riscos, ou pelo menos de mitigação de consequências, 
preservação dos recursos naturais e prossecução 
da única via que poderá conduzir a sustentabilidade 
ambiental.
Mesmo em termos contabilísticos, parece ser de 
resposta óbvia uma questão que, em geral, se prende 
com a gestão de instituições e organismos públicos: 
Quando se gerem fundos da ordem de 107 ou mais, e 
quando, comprovadamente, investimentos imediatos 
na ordem de 105 permitirão, a médio prazo, poupar 
106, ou mais, porque se insiste em manter uma gestão 
casuística, ao sabor de acontecimentos que, com 
grande probabilidade, se sabe que irão ocorrer?
Infelizmente os princípios da gestão pública em 
Portugal parecem radicar muito mais na contabilidade 
do dia-a-dia (manuseamento do dinheiro em caixa) 
do que numa economia de escala, com visão e 
sustentabilidade a prazo.
Pela atualidade, previsibilidade e frequência com que 
ocorrem os eventos acima relatados, pelos prejuízos 
materiais e humanos que comportam, e ainda (ou 
fundamentalmente) pelas irreparáveis consequências 
ambientais que encerram, estas temáticas constituem 
um campo de investigação e alerta de elevado 
potencial, sendo particularmente bem acolhidas para 
possível publicação na Revista Recursos Hídricos.

Os cinco artigos publicados no presente número da 
Recursos Hídricos são reveladores da vitalidade e 
riqueza da investigação de qualidade que se produz 
em Portugal, e que é divulgada em língua portuguesa.
No primeiro trabalho é analisado o desempenho 
de três métodos de previsão da profundidade de 
cavidades de erosão associadas a pilares de pontes, 
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procedendo a comparações das respetivas previsões 
com conjuntos de dados obtidos em laboratório, 
e para diferentes modelos de pilares. As análises 
efetuadas revelaram desvios importantes de qualquer 
dos modelos, particularmente em determinadas 
condições dos maciços de encabeçamento, sendo 
recomendada a aplicação de um dos métodos para 
aplicações práticas.
No segundo trabalho é utilizada a teoria geral das 
ondas em condições de água pouco profunda para a 
obtenção das diferentes aproximações matemáticas 
que são hoje a base dos modelos mais importantes no 
âmbito da hidrodinâmica e da dinâmica sedimentar. 
É proposta uma metodologia para extensão das 
equações de Serre até condições de água profunda e 
são apresentados resultados de aplicações em meios 
com diferentes características.
O terceiro trabalho descreve a aplicação de um modelo 
hidrológico à bacia hidrográfica do rio Zambeze, 
sendo sistematizadas as etapas fundamentais da 
modelação, compreendendo a aquisição dos dados 
de base, a caracterização espacial da precipitação, a 
calibração de parâmetros e a validação de resultados. 
Neste trabalho foram ainda utilizados dados de 
satélite, tendo possibilitado uma integração e, 
consequentemente, uma mais completa utilização de 
informação hidrológica convencional no modelo de 
escoamento superficial. 
No quarto trabalho foi analisada a tendência de 
variação das necessidades úteis de rega com as 

alterações climáticas na bacia hidrográfica do rio 
Guadiana para as culturas agrícolas de regadio 
com mais importância na região. A análise efetuada 
consistiu na aplicação do modelo de balanço hídrico 
do solo ISAREG, tendo sido utilizadas as séries de 
variáveis climáticas registadas localmente entre 
1963 e 2009. Conclui este trabalho que as alterações 
climáticas identificadas na bacia do Guadiana nas 
últimas décadas seguem as tendências observadas 
no clima da região mediterrânea, traduzindo-se por 
aquecimento do ar, redução da precipitação e aumento 
da sua irregularidade, bem como um aumento da 
frequência de fenómenos climáticos extremos.
O quinto e último trabalho enquadra-se no âmbito 
das tecnologias alternativas de baixo custo para o 
tratamento de efluentes de pequenas comunidades 
rurais. São feitas análises da eficiência de estações de 
tratamento de águas residuais por leitos de macrófitas 
na remoção dos principais nutrientes. Concluem os 
autores que, em geral, os leitos de macrófitas são 
alternativas adequadas para o tratamento de águas 
residuais em pequenas comunidades, que estão 
distantes da coleta e tratamento dos efluentes.

Mantemos a convicção que os artigos publicados neste 
número da Recursos Hídricos constituem referências 
de qualidade nos domínios da Hidráulica, dos Recursos 
Hídricos e do Ambiente.

O Diretor da Recursos Hídricos
José Simão Antunes do Carmo


